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 ئۇيغۇر مائارىپىنى يۈكسەلدۈرۈشتە چەت ئەلدىكىلەر ئىنتايىن مۇھىم رول

 ئوينىيااليدۇ

 —ئاپتورنىڭ كىرىش سۆزى —

 

 

 

 ارغاندا چۈشكەن.بئايدا يۇرتقا -8ىلى ي-2006ەسىم: ئايشەم ئاپپاينىڭ ئۆيىدە. بۇ رەسىمنى ر-1

 

نىڭ باشقارمىسى رەسىم ئىزدەۋېتىپ، شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتى ئوقۇتۇشمەن يېقىندا مەزكۇر كىتاب ئۈچۈن بىر پارچە 

ن ڭ تونۇلغان پېشقەدەم مائارىپچىلىرىنىڭ بىرى رەھمەتلىك ئايشەم ئاپپاي بىلەئۇيغۇرالرنى قول باشلىقى،-1سابىق 

ق بىر ۇنقى مۇندابۇرۇن بىللە چۈشكەن بىر پارچە رەسىم )يۇقىرىدىكى رەسىم( نى ئۇچرىتىپ قالدىم. ئۇ رەسىم ماڭا بۇر

 ئىشنى ئەسلەتتى:

دەك خەنزۇ، ئۇيغۇر ۋە باشقا ئاز سانلىق  30ئايالردا مەكتەپ بويىچە -5يىلى -1984شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتى 

ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى ئىنگلىز تىلى سەۋىيىسى چەت ئەلگە چىقىپ مىللەتلەردىن بولغان ياش ئوقۇتقۇچىالرنى يىغىپ، 

الرنى تالالپ چىقىش ئۈچۈن بىر ئىنگلىز تىلى ئىمتىھانىغا قاتناشتۇردى. ئەينى ۋاقىتتا ئوقۇشقا الياقەتلىك بولغان

 جۇڭگو مائارىپ مىنىستىرلىقى چەت ئەلگە چىقىپ ئوقۇتىدىغان كىشىلەرنى تالالشتا، ئۇالرنى ئىنگلىزچە

«English Proficiency Test » دېيىلىدىغان، قىسقارتىلىپ«EPT »ە مەنىسى دەپ ئاتىلىدىغان، ئۇيغۇرچ

گە توغرا كېلىدىغان، مەملىكەت بويىچە ھەر يىلى بىر قانچە جايدا بىر تۇتاش « ئىنگلىزچە سەۋىيە ئىمتىھانى»

ئېلىنىدىغان بىر ئىمتىھانغا قاتناشتۇرۇپ، شۇ ئىمتىھاندا الياقەتلىك بولغانالرنى تالاليتتى. بۇ ئىمتىھاننىڭ تولۇق نومۇرى 

دەك  30نومۇر ئالغانالر الياقەتلىك بوالتتى. شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتى ھېلىقى دىن يۇقىرى  80نومۇر بولۇپ،  100

ئىمتىھانىنىڭ سوئاللىرىنى ئىشلەتكەن ئىدى. گەرچە بۇ ئىمتىھانغا  EPTئوقۇتقۇچىدىن ئىمتىھان ئالغاندىمۇ، ئاشۇ 
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ىنگلىز تىلىنى ئالىي مەكتەپتە بولۇپ، ئۇالر ئ« مىنكاۋخەن»قاتناشتۇرۇلغان ئۇيغۇر ئوقۇتقۇچىالرنىڭ مۇتلەق كۆپ قىسمى 

يىل ئوقۇپ تۈگەتكەن بولسىمۇ، بۇ قېتىمقى ئىمتىھاندا ئۇيغۇرالردىن پەقەت مەن بىر كىشىال  3رەسمىي دەرس قىلىپ 

سىنىپتىن ئالىي مەكتەپنى پۈتتۈرگۈچە ئۇيغۇر تىلى سىنىپىدا ئوقۇپ، ئىنگلىز تىلىنى -1الياقەتلىك بولدۇم. مەن باشالنغۇچ 

ن ئۆگەنگەن ئىدىم. بۇ ئىشتىن كېيىن ئايشەم ئاپپاي شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتىدىكى بارلىق ئۇيغۇر، قازاق قاتارلىق ئۆزلۈكۈمدى

مىللەتلەردىن بولغان ياش ئوقۇتقۇچىالرنى بىر يىغىن زالىغا يىغىپ، بىر يىغىن ئاچتى. يىغىندا ئايشەم ئاپپاي بۇنىڭدىن 

قۇشقا ئەۋەتىدىغان ياش ئوقۇتقۇچىالرنىڭ سانى تېز سۈرئەتتە كېيىن شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتىدىن چەت ئەلگە ئو

كۆپىيىدىغانلىقىنى، شۇڭا چەتكە چىقىپ ئوقۇشنى ئارزۇ قىلىدىغانالر ھازىردىن باشالپ ۋاقىتنى چىڭ تۇتۇپ، تىل 

دىقنى ھەنىم بولسىمۇ بىزگە خۇدايىم ئەركىن سى»ئۆتكىلىدىن تېز ئۆتۈشى كېرەكلىكىنى ئوتتۇرىغا قويدى. شۇنداقال 

بېرىپتىكەن. بۇ قېتىم ئاز سانلىق مىللەتلەردىن يالغۇز ئەركىندىن ئىبارەت بىرال ئادەم الياقەتلىك بولدى. ئىش بۇنىڭدىن 

، دەپ، ھەممەيلەننى مەندەك تىرىشچانلىق كۆرسىتىشكە سەپەرۋەر قىلدى. ئايشەم «كېيىن مۇشۇنداق بولۇۋەرمىسۇن

تى جىددىي بولۇپ، ئاۋازىمۇ تىترەپ چىقاتتى. ئۇنىڭ كۆڭلى ناھايىتى پەرىشان ئاپپاي سۆزلىگەندە ئۇنىڭ چىرايى ناھايى

بولۇۋاتقانلىقى ئۇنىڭ چىرايىدىن بىلىنىپ تۇراتتى. يىغىنغا كەلگەن بارلىق ئوقۇتقۇچىالر ئىنتايىن جىمجىت ئولتۇراتتى. شۇ 

زلىرىدىن ناھايىتى قاتتىق ھاياجانالندىم. چاغدا مەن بىر تەرەپتىن ئايشەم ئاپپاينىڭ ئۆزۈم ھەققىدە قىلغان سەمىمىي سۆ

يەنە بىر تەرەپتىن ئۆزۈمنىڭ زىممىسىدىكى مەسئۇلىيەتنىڭ نەقەدەر ئېغىرلىقىنى چوڭقۇر ھېس قىلدىم. ئايشەم ئاپپاي 

يىغىندا سۆزلەپ، ياش ئوقۇتقۇچىالرنىڭ تىرىشىش ئۇسۇللىرى ھەققىدە توختالغاندا، مەن ئۆزۈمنىڭ بىر تەكلىپىنى 

ا قويۇش ئۈچۈن قول كۆتۈردۈم. ئايشەم ئاپپاي ماڭا سۆزلەشكە رۇخسەت قىلغاندا، مېنىڭ پۈتۈن بەدىنىممۇ بىر ئوتتۇرىغ

خىل سۆز بىلەن تەسۋىرلىگىلى بولمايدىغان ھېسسىيات ئىچىدە تىترەۋاتقان بولۇپ، گەپلەرنى ئاغزىمدىن ئىنتايىن تەستە 

 چىقاردىم.

 

 

ارغاندا ئۈرۈمچىدىكى بىر قانچە ئۇستازالر ۋە ئۈرۈمچىدە بيىلى يۇرتقا -2006نگۈل بىلەن مەن رەسىم: ئايالىم ئاما-2

ز شىنجاڭ خىزمەت قىلىدىغان بىر قىسىم ساۋاقداشالر بىز ئۈچۈن بىر سورۇن تۈزۈپ، بىزنى كۈتۈۋالدى. ھەمدە بى

اغدا چ بۇ رەسىم شۇ ئۆتتى. ئۇنىۋېرسىتېتىدا ئوقۇۋاتقان ۋاقىتتىكى مەن بىلەن مۇناسىۋەتلىك بىر قىسىم ئىشالرنى ئەسلەپ

يىللىق سىنىپ مۇدىرىمىز شەرىپ  5ىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتىدىكى شكىشى بىزنىڭ -3تارتىلغان. ئالدىنقى قۇر سولدىن 

وشۇر كىشى بولسا ھ-5اقىتتىكى فاكۇلتېت مۇئاۋىن مۇدىرى سۇلتان جانباالتوۋ مۇئەللىم، كىشى ئەينى ۋ-4مۇئەللىم، 

وم رايونلۇق غۇر ئاپتونۇلتان مۇئەللىم كېيىن شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ مۇئاۋىن مۇدىرى ۋە ئۇيئىسالم مۇئەللىم بولىدۇ. س

 مائارىپ كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى قاتارلىق ۋەزىپىلەرنى ئۆتىدى.
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 ار ئاكا. يىلىغىچە مۇدىر بولغان رەھمەتلىك ھاكىم جاپپ-1993يىلىدىن -1983ڭ ئۇنىۋېرسىتېتىغا رەسىم: شىنجا-3

 

رەسىمگە -2مېنىڭ چەت ئەلگە چىقىپ ئوقۇشۇمغا پېشقەدەم مائارىپچىالر ۋە ئۇستازالردىن سۇلتان مۇئەللىم )

ارغان. ۆپ كۈچ چىققاراڭ(، ئايشەم ئاپپاي ۋە مەرھۇم ھاكىم جاپپار ئاكىالر ئىنتايىن كۆپ ياردەم قىلغان. ئىنتايىن ك

ېرىكىغا پاي بىلەن داۋاملىق ئاالقىلىشىپ تۇردۇم. مەن يېڭى ئامىلى ئامېرىكىغا كەلگەندىن كېيىنمۇ ئايشەم ئاپي-1988

شقا كەلگەن ۋاقىتتا ئايشەم ئاپپاي ئۆز قولى بىلەن ماڭا بىر قانچە پارچە خەت يېزىپ، مېنى ياخشى ئوقۇ

رى پ ماڭا بەرگەن ئىلھاملىيىلىدىن باشال-1978رىغبەتلەندۈرگەن ئىدى. شەرىپ مۇئەللىم بىلەن سۇلتان مۇئەللىمنىڭ 

 ۋە ياردەملىرىنى مەن بۇ يەردە تولۇق تىلغا ئېلىپ بواللمايمەن. 

ارلىق اكىمىز قاتمەن يېقىندا پېشقەدەم مائارىپچى ئۇستازالردىن يەنە ياقۇپ ئاكىمىز ۋە مەرھۇم ھاكىم جاپپار ئ

دا ئۆز ىشىباشقا بىر قىسىم ئاكىالرنى، شۇنداقال ياش ئۇيغۇر ئوقۇتقۇچىالرنى چەت ئەلگە چىقىرىپ ئوقۇتۇش ئ

ابىق ىيارىنىڭ سدئىمكانىيىتىدىن پايدىلىنىپ زور تىرىشچانلىقالرنى كۆرسەتكەن پېشقەدەملەرنىڭ بىرى بولغان ئۇيغۇر 

ش ئۇيغۇر رەئىسى تۆمۈر داۋامەت ئاكىمىزنىمۇ ئەسلىدىم. ھاكىم جاپپار ئاكىمىز شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتىدىكى يا

ېتىم يىلى تۇنجى ق-1985ئۈچۈن ناھايىتى زور كۈچ چىقارغان. مەن ئوقۇتقۇچىالرنىڭ چەت ئەلگە چىقىپ ئوقۇشى 

غا چىقىدىغان ئوقۇغۇچىالرغا تۈركۈم ياپون-1ياپونغا ئەۋەتىلگەن ياش ئوقۇتقۇچىالر قاتارىدا ياپونىيەگە مېڭىشتىن بۇرۇن، 

رەسىمدىكى -3ڭ مەسئۇل بولۇپ بىر قىسىم ئىشالرنى قىلغان بولۇپ، شۇ جەرياندا ئاشۇ ئۇستازىمىز بىلەن ئۇنى

ن قايتىپ كېلىپ ئامېرىكىغا ماڭغۇچە ئۇنىڭ بىلەن يەنە كۆپ يىلى ياپوندى-1988ئىشخانىسىدا كۆپ قېتىم پاراڭالشقان. 

ىرەر پارچە ە چۈشكەن بقېتىم ئايرىم سۆھبەتتە بولغان ئىدىم. مەن ئىزدەپ كۆرسەم، ئۆزۈمدە ھاكىم جاپپار ئاكا بىلەن بىلل

اپپار ئاكىمىز تۇغۇلغانلىقىنىڭ يىلى ھاكىم ج-2015ن. شۇڭا ئالدىنقى كۈنى تورالرنى ئىزدەپ، خاتىرە رەسىمىم يوق ئىكە

لدىم. ۇچرىتىپ قايىللىقىنى خاتىرىلەش يۈزىسىدىن ئۈرۈمچىدە ئۆتكۈزۈلگەن بىر تېلېۋىزور سۆھبەت پروگراممىسىنى ئ 90

 ئۇ پروگراممىنىڭ تور ئادرېسى مۇنداق ئىكەن:

http://www.xjtvs.com.cn/uyghurwy/zblm/5t/whzl/27118427.shtml 

 

http://www.xjtvs.com.cn/uyghurwy/zblm/5t/whzl/27118427.shtml
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امېرىكىدىن يۇرتقا يىلى يازدا ئ-1991ر دىيارىنىڭ سابىق رەئىسى تۆمۈر داۋامەت ئاكا بىلەن بىللە. مەن رەسىم: ئۇيغۇ-4

الشقان ئىدۇق. نراق پاراڭمۈر ئاكىمىز مېنى بىر قېتىم ئۆيىگە تەكلىپ قىلىپ، بىر سائەتتىن ئۇزۇتۇغقان يوقالپ بارغاندا، تۆ

ن، مەن دېگە« ەرۋازپتەڭرىتاغ بۈركۈتى ئەيلىدى »بۇ رەسىم شۇ چاغدا تارتىلغان. شۇ قېتىم تۆمۈر ئاكىمىز ماڭا ئۆزىنىڭ 

دەۋر »شىنجاڭ نەشرىياتى بېسىپ تارقاتقان  ىلىي-1991توغرۇلۇق يېزىلغان بىر پارچە شېئىرى كىرگۈزۈلگەن، 

ت ئەلدە دېگەن شېئىرالر توپلىمىدىن بىر نۇسخىسىنى ئىمزا قويۇپ تەقدىم قىلدى. ھەمدە مېنى چە« ئىلھاملىرى

ېئىر شۇقىرىدىكى يتىرىشىپ ئوقۇپ، كەلگۈسىدە يۇرتىمىز ۋە خەلقىمىز ئۈچۈن زور تۆھپىلەرنى قوشۇشقا رىغبەتلەندۈردى. 

 ىدە بار.بېت-19نىڭ «( ىمىھالىئەركىن سىدىقنىڭ قىسقىچە تەرج)»كىتابى -3دىقنىڭ ئەركىن سى

 

رلىرىنىڭ تېتى رەھبەمەن يۇقىرىدا تىلغا ئالغان ياقۇپ ئاكىمىز ئەينى ۋاقىتتا شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتى فىزىكا فاكۇل

ىن قاتتىق قوللىغان ۋە ئاخىر ئىنتاي-تىنيىل جەريانىدا ئۇ مېنى باش 5بىرى بولۇپ، مەن شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتىدا ئوقۇغان 

ەسىم يوق ە خاتىرە رماڭا يېقىندىن ياردەمدە بولغان ئىدى. ئەمما مەندە ئۇ ئۇستازىمىز بىلەن بىللە چۈشكەن بىرەر پارچ

 ئىكەن.

 پچىىڭ ئىچىدە يۇقىرىدا ئىسمى تىلغا ئېلىنغان ۋە ئېلىنمىغان پېشقەدەم مائارىئىككى ھەپتىن-مەن ئالدىنقى بىر

ەن ەن ئۆتكۈزگئۇستازالرنى كۆپ ئەسلىدىم، ھەمدە ئۇالر ھەققىدە كۆپ ئويالندىم. ئەينى ۋاقىتتا ئۆزۈمنىڭ ئۇالر بىل

ققان ت ئەلگە چىسۆھبەتلىرىنى كۆز ئالدىمغا كەلتۈردۈم. ئۇالرنىڭ مەندىن ۋە ماڭا ئوخشاش شۇالرنىڭ ياردىمى بىلەن چە

 ورىدىم:ئالالرنى سادىمغا كەلتۈردۈم. ھەمدە ئۆزۈمدىن مۇنداق بىر قىسىم سوباشقا ۋەتەنداشالردىن كۈتكەن ئۈمىدلىرىنى ي

اشۇ پېشقەدەم ئۇستازالر بىزنىڭ چەت ئەلگە چىقىپ ئوقۇشىمىز ئۈچۈن ھېلىقىدەك زور كۈچ چىقارغاندا، ئ--

 كۆڭلىدە بىزدىن نېمىلەرنى ئۈمىد قىلغان؟

 لىيالىدىممۇ؟ەن ئۈمىدىنى ئاقمەن ئاشۇ ئۇستازالرنىڭ ئۆزۈمدىن كۈتك--

 ۈتكەن ئىشالرنى قىاللىدىممۇ؟مەن ئاشۇ ئۇستازالر ئۆزۈمدىن ك--

 ىدەك شارائىتتا بىز ئۇيغۇر مائارىپى ئۈچۈن قانداق ئىشالرنى قىلىپ بېرەلەيمىز؟ھازىرق--

 

م رول چەت ئەلدە ئوقۇغان ئۇيغۇر زىيالىيالر يۇرتىمىزنىڭ ئۇيغۇر مائارىپ ئىشلىرىنى يۈكسەلدۈرۈشتە ناھايىتى مۇھى

ئوينىيااليدۇ. مېنىڭچە پېشقەدەم ئۇستازالر ئەينى ۋاقىتتا بىزنى چەت ئەلگە چىقىرىپ ئوقۇتۇشتا كۆڭلىگە پۈككەن 

ئارزۇالر ئەنە شۇ. يەنى ئۇالر بىزدىن چەت ئەلدىكى ئوقۇشنى تاماملىغاندىن كېيىن يۇرتىمىزنىڭ مائارىپىنى يۈكسەلدۈرۈش 
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يىلالردا چەت ئەلگە چىقىپ ئوقۇپ، چەت -80لغان. شۇڭالشقا مېنىڭ ۋە ئۈچۈن يېڭىچە تۆھپە قوشۇشنى ئارزۇ قى

ئەلدە تۇرۇپ قالغان باشقا بارلىق ئۇيغۇر زىيالىيالرنىڭ پېشقەدەم مائارىپچى ئۇستازلىرىمىزنىڭ يۇقىرىقىدەك ئۈمىدلىرىنى 

ۇيان، چەت ئەلدە تۇرۇپ ئۆز يىلى ياپونىيەگە ئوقۇشقا چىققاندىن ب-1985يەردە قويماسلىق مەجبۇرىيىتىمىز بار. مەن 

مائارىپىمىزنى يۈكسەلدۈرۈش جەھەتتە قىلغىلى بولىدىغان بىر قىسىم ئىشالرنى قىلىپ تۇرۇپ ياشاشقا كۈچۈمنىڭ 

يېتىشىچە تىرىشىپ كەلدىم. مەن قىلغان ئىشالرنىڭ بىرى ئامېرىكا ۋە تەرەققىي تاپقان باشقا غەرب ئەللىرى 

ۋاقتىدا تونۇشتۇرۇپ تۇرۇش. مەزكۇر كىتابقا كىرگۈزۈلگىنى -قالرنى ۋەتەندىكىلەرگە ۋاقتىمائارىپىدىكى يېڭىلىق ۋە ئىلغارلى

 مەن ئەنە شۇ ساھەدە تەييارلىغان بىر قىسىم تور ماقالىلىرى. 

شەرەپ -مەملىكەتلىك شان»ۆزى ئوقۇۋاتقان ئوتتۇرا مەكتەپتە ئئاپرېل كۈنى -14يىلى -2005ئوغلۇم دىلشات 

راسىمىدا نىڭ قۇرۇلۇش مۇ« ئالتۇن جىلغا ئوتتۇرا مەكتەپ شۆبىسى»( نىڭ National Honor Society« )جەمئىيىتى

دى(: تەبرىكلەش نۇتقى سۆزلەپ، مۇنداق دېدى )شۇ چاغدا ئوغلۇم ئاشۇ شۆبە جەمئىيەتنىڭ رەئىسى بولغان ئى

اب سائەتلەپ كىت-ئەتئۆگەنگۈچى دېگەنلىك ئۆگىنىشكە بەل باغلىغان بىر ئادەمنى كۆرسىتىدۇ. بىر ئوقۇغۇچى سا»

ى ئوقۇشنى ۋە ئۆگىنىشنى خااليدۇ، ھەمدە ياخشى تەربىيىلەنگەن روھىي دۇنيانىڭ مەڭگۈ تۈگىمەس پايدىس

الشتۇرۇشىمىز ىشنى داۋامبولىدىغانلىقىنى ئوبدان بىلىدۇ. بىزنىڭ مەكتەپتىكى ئوقۇشىمىز تامامالنغاندىن كېيىنمۇ بىز ئۆگىن

 ىدۇ. بىلىمىم ئېلىش جەريانى ئۇنىڭ ھاياتى ئاخىرالشقاندىال ئاندىن ئاخىرلىشكېرەك، چۈنكى، بىر ئادەمنىڭ تەل

ۈرىدۇ. تكە ئېرىشتھاياتلىقنىڭ ئەڭ ئۇلۇغ تەركىبىي قىسمى بولۇپ، ئۇ بىر ئادەمنى ئەڭ يۇقىرى دەرىجىلىك مۇۋەپپەقىيە

ىلىق ىز ئۇ ئارقچىراغ بولۇپ، ب ئۇنى ئىگىلەشنىڭ پەقەت بىرال يولى بار: سەمىمىيلىك ۋە تىرىشچانلىق. ئۆگىنىش بىر

مىن ارقىلىق تەئۆزىمىزنىڭ ئۆتمۈشىنى ئوقۇيااليمىز، ھەمدە ئۆزىمىزنىڭ كەلگۈسىنى يورۇتااليمىز. كىشىلەر بىلىم ئ

ىكى )مېنىڭچە يۇقىرىد «.دۇرىۇدرەتكە ئىگق-ېڭەيتەلەيدىغان كۈچئېتىلىدىغان پۇرسەتلەر ئارقىلىق ئۆز دۇنياسىنى ك

تىدىن ىتىنىڭ بىرەر ھۆججىشەرەپ جەمئىي-ۆزى يازمىغان بولۇپ، ئۇالرنى يۇقىرىقى مەملىكەتلىك شانسۆزلەرنى ئوغلۇم ئ

 ئالغان ئوخشايدۇ(.

رنىڭ مېرىكىلىقالبىر دۆلەت ياكى مىللەت تەرەققىياتتا دۇنيانىڭ ئالدىدا مېڭىش ئۈچۈن قانداق قىلىشى كېرەك؟ ئا

اھەدە س 4ئىبارەت ، ئىنژېنېرلىق ۋە ماتېماتىكىدىن ەن، تېخنولوگىيەپ-چوقۇم تەبىئىيقارىشىچە، ئۇ دۆلەت ياكى مىللەت 

شۇ ېڭىسىگە مۇمدۇنيانىڭ ئالدىدا مېڭىشى كېرەك. ئامېرىكا ھۆكۈمىتى باشالنغۇچ مەكتەپتىن باشالپال ئۆسمۈرلەرنىڭ 

ا زكۇر كىتابت. مەدېگەن ئۇقۇمنى سىڭدۈرۈۋېتىدۇ« قاتتىق تىرىشسا ھەر قانداق ئىشنى قىلغىلى بولىدۇ»ئۇقۇم بىلەن 

ىل ىغان ھەر خئوقۇغۇچىلىرىنىڭ مېڭىسىگە ئاشۇنداق ئۇقۇمالرنى سىڭدۈرۈۋېتىشتە ئامېرىكىدىكى مەكتەپلەر قوللىنىد

 ئۇسۇلالر تونۇشتۇرۇلىدۇ.

غا تور« ىداكارپ»بۇرۇنقى كىتابالر بىلەن ئوخشاش، مەزكۇر كىتابقا كىرگۈزۈلگەن ماقالىلەرنى قەدىرلىك ئىنىم 

قىلدى،  چۈن تەيياربۇرۇن تەھرىرلەپ بەردى. بۇ قېتىم ئۇالرنى قايتا بىر قېتىم كۆزدىن كەچۈرۈپ، كىتاب ئۈ چىقىرىشتىن

مەت ۆڭلۈمدىن رەھئىنىمىزغا چىن ك« پىداكار»ۋە كىتابنىڭ تور كىتاب ھۆججىتىنىمۇ بىر قوللۇق تەييارالپ چىقتى. مەن 

 ئېيتىمەن. 

ىم مەتلىك ھاكسۇلتان مۇئەللىم، رەھمەتلىك ئايشەم ئاپپاي ۋە رەھ ئاخىرىدا مەن بۇ كىتابنى شەرىپ مۇئەللىم،

 جاپپار ئاكا قاتارلىق پېشقەدەم مائارىپچى ئۇستازالرغا بېغىشاليمەن. 

 

 ئەركىن سىدىق

 ئامېرىكا كالىفورنىيە شتاتى لوس ئانژېلىس شەھىرى

 يانۋار-20يىلى -2017
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 ۋەتەندىكىلەردىن كەلگەن بىر قانچە پارچە خەت

 

 

ۇرالر قاھا بەرگەن پارچە خەت.  بۇ خەتلەردىكى ماڭا ب بىر قانچەر يازغان ئىالۋە: تۆۋەندىكىسى ماڭا ۋەتەندىكىلە

ېنى رالرنى ۋەتەندىكى قېرىنداشالرنىڭ مۇكەلمەيدىغان بولۇپ، مەن ئۇنداق قماس  ئاساسىي جەھەتتىنماڭا 

ۋە زۇق وروھىي ئ ەرىغبەتلەندۈرۈش يۈزىسىدىن قىلغان يۈرەك سۆزلىرى، دەپ چۈشىنىمەن.  ئۆزۈمگە ئىجابىي ئېنېرگىيە، ۋ

ىرگۈزۈپ ك، مۇشۇ يەرگە ماڭا يېزىلغان خەت ۋە ئىنكاسالردىن بىر قانچىنىبولسۇن ئۈچۈن، مەن  يول كورسەتكۈچى

ىغا تور كىتاب قويدۇم. ھازىرقىدەك ۋەتەندىكى تور بەتلىرى تاقىلىپ كېتىدىغان، ھەمدە بۇ خەت ۋە ئىنكاسالرنى بىر

ندا، قالپ قويغالىمىگەن بولغاچقا، ئەينى ۋاقىتتا بۇ خەت ۋە ئىنكاسالرنى ساكىرگۈزىدىغان ئىشالرنى ئالدىن مۆلچەر

ى يازمىالرنى ن تۆۋەندىكئۇالرنىڭ ئىگىلىرىنىڭ ئىسىملىرى ياكى تور ناملىرىنى بىللە خاتىرلىۋالماپتىمەن.  بۇنىڭ ئۈچۈن مە

 يازغان قېرىنداشالردىن ئەپۇ سورايمەن.

 

 

(1) 

ىزنى مەڭگۈ ئۇيغۇرالر سىزنىڭ بۇ خالىسانە ئەمما مۇقەددەس ئەمگىكىڭ تىسىز.ئەركىن ئاكا كۆپ ئەجىر قىلىۋا

ى ىلىكنىڭ غېمتمەن. گەرچە تىرىكچېكئۇنتۇپ قالمايدۇ. ھەر قېتىم مۇشۇنداق تېمىالرنى كۆرگەندە شۇنداق روھلىنىپ 

 مەن. پ كېلىۋاتىبىلەن تورغا كىرىش ئىمكانىيىتى ئانچە كۆپ بولمىسىمۇ سىزنىڭ ئەسەرلىرىڭىزنى تۇلۇق كۆرۈ

رائىتى لچەملىك شاقېرىنداشلىرىمىزدا ئۆزلۈك ۋە كىملىك ئېڭى كۈچىيىۋاتىدۇ.رايونىمىزنىڭ ھەرقايسى جايلىرىدا ئۆ

قۇش وئاب بولۇپمۇ بۇ يىلقى كىت ۈنگە ئاۋاتلىشىۋاتىدۇ.ك-ھەمدە كۈندىن  تۇلۇق بولغان كىتابخانىالر قۇرۇلۇشقا باشلىدى.

 ەنكى يېقىنمەن ئىشىنىم غۇر جەمئىيىتىدە نۇرغۇنلىغان ئۆزگىرىشلەر مەيدانغا كەلدى.يىلنىڭ تۈرتكىسى بىلەن ئۇي

 كەلگۈسىدە ئۇيغۇرالردىن نوبېل مۇكاپاتىغا ئېرىشكەن ئالىم چىقىدۇ.

رچنى يغۇرلۇق بۇسىزگە شۇنداقال دۇنيانىڭ ھەرقايسى جايلىرىدا ئۇيغۇر ئۈچۈن يۈرەك قېنىنى سەرپ قىلىۋاتقان،ئۇ

پەقىيەت ۋە تېخىمۇ كۆپ مۇۋەپ بەخت، خۇشاللىق، چۈن تىرىشىۋاتقان قېرىنداشالرغا ساالمەتلىك،ئادا قىلىش ئۈ

 تىلەيمەن.

ار سىلەرگە ئوخشاش ئالىمالرنىڭ تۈرتكىسى بىلەن مانا بىزگە ئوخشاش خۇسۇسى سودىگەرلەرمۇ ئامال ب

 .شىۋاتىمىز ئەركىن ئاكائۆزىمىزنىڭ مىللەت ئالدىدىكى ئۇيغۇرلۇق بۇرچىمىزنى ئادا قىلىش ئۈچۈن تىرى

ئەلۋەتتە بىز مانا  قىيىنچىلىق ،ئازاب ئوقۇبەت،ھەر تەرەپتىن كېلىۋاتقان بېسىم ئۇيغۇر خەلقنى تاۋالۋاتىدۇ.

مۇشۇنداق بىر جەرياننى باشتىن كەچۈرۈشكە تۇلمۇ موھتاج.ئۆتۈپ كەتكەن ئاشۇ نەچچە يۈز يىل جەرياندا تارىخى 

ڭ مىللىي كىملىكىنى ئۇنتۇپ كەتكەن بىزگە ئوخشاش بىر مىللەتنىڭ بۈگۈنكى كۈندە ئۆزىنى كۆمۈلگەن. ئۆزى ئۇنتۇلغان،

كەسكىن رىقابەت ئىچىدىكى يەرشارىدا قايتىدىن جۇاللىنىپ قەددىمىزنى رۇسالپ تارىختا ياراتقان ئاجايىپ 

شاش ئۇيغۇرالرنىڭ شەۋكەتلىرىمىزنى قايتىدىن يارىتىش ئۇنداق ئاسان ئەمەس. بۇنىڭ ئۈچۈن سىز ۋە بىزگە ئوخ-شانۇ

پىشىپ  رايونىمىزدىكى كەسكىن رىقابەت جەرياندا بىزمۇ ھازىر راسا تاۋلىنىۋاتىمىز. ئورتاق تىرىشىشىمىزغا توغرا كېلىدۇ.

ئۆزىنىڭ ئۇيغۇرلۇق بۇرچنى ئادا قىلىشنى مۇقەددەس بۇرچ ھېسابالپ بۇ سەپكە قوشۇلۇۋاتقان  يېتىلىۋاتىمىز.



 

 

 غەرب مائارىپىدىكى يېڭىلىق ۋە ئىلغارلىقالر
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 كۆپىيىۋاتىدۇ. كۈنگە-قېرىنداشلىرىمىز كۈندىن 

 سىزگە ساالمەتلىك ۋە ئۇزۇن ئۆمۈر تىلەيمەن ئەركىن ئاكا. يازمىلىرىڭىز ئۈزۈلۈپ قالمىسۇن.

 

 

(2) 

ېيتىدۇ . ئھۆرمەتلىك ئەركىن سىدىق ئەپەندىنىڭ سەمەرىلىك ئەجىرگە خەلقىمىز چوقۇم چىن قەلبىدىن رەھمەت 

ادى زش بولىدۇ. ىرىنى ئوقۇغىنىمدا قەلبىمدە بىر سىلكىنىمەن ھەر قېتىم ئالىممىز ئەركىن سىدىق ئەپەندىنىڭ ئەسەرل

ىن كمېنىڭچە ئەر بۇندىن كىيىن قانداق ياشاش توغرىلىق ئويالرغا پاتىمەن، ھەم يېڭى بىر تېرىشىش نىشانى بېكىتىمەن.

ەسكارى ر ھەۋان توئەپەندىنىڭ ئادەمنى داۋاملىق ئالغا قاراپ قەدەم بېسىشقا ئۈندەيدىغان يازمىلىرىدىن ئوزۇق ئالمىغ

نىڭ ھەر ېرىدۇ .سىزبەكمۇ ئاز دەپ ئوياليمەن . ئۇلۇغ ئالال سىزنىڭ ئۇيغۇر ئۈچۈن قىلغان ئەمگىكىڭىزگە اليىق ئەجىر ب

ھمەت زگە كوپ رەكۈنى كومپيۇتېر ئالدىدا مۈكچىيىپ ئولتۇرۇپ بىز ئۈچۈن قىلغان ئەجرىڭىز چوقۇم يەردە قالمايدۇ .سى

 ئەركىن سىدىق ئاكا!

 

 

(3) 

ز يوللىسىڭى كىنكا، مۇشۇ بالىالرنىڭ بولۇپمۇ ئالىي مەكتەپ ئوقۇغۇچىلىرىنىڭ ئۆگىنىشى توغرىسىدا تېمائەر»

ئارىپىغا ۇڭگونىڭ ماجبوالتتى. ھازىر بالىالرنىڭ ئۆگىنىش قىزغىنلىقى ناھايىتى تۆۋەن، ئۇالر بۇنىڭ سەۋەبىنى پۈتۈنلەي 

كىنىڭ گىنەلمەسلىالرنىڭ ئىمتىھاندىن ئۆتەلمەسلىكى، ياخشى ئۆئارتىپ قويىدۇ. ئاز بولمىغان كىشىلەرنىڭ نەزىرىدە ئۇ

ان ئىشنى قىزىقىدىغ سەۋەبى تىرىشماسلىقىدا ئەمەس، بەلكى جۇڭگونىڭ مائارىپىدا، ئۇالرچە ئۇالر ئامېرىكىدا بولسا ئۆزى

ەرمىش. ى قىلىۋېترنقىلىپ )بىراق ئۇالرنىڭ كۆپىنچىسى ئۆزىنىڭ نېمىگە قىزىقىدىغانلىقىنى ئۇقمايدۇ( غايەت زور ئىشال

ى اليدۇ، تېخھەتتا بىر قىسىم ئوقۇغۇچىالر ئىمتىھاندىن ئۆتەلمەسلىكنى، ئۆگەنمەسلىكنى ئۆزىنىڭ دانالىقى ھېساب

ائارىپىدا مئۆگىنىشى ياخشى كىشىلەرنى بولسا كاللىسى يۇيۇلۇپ كەتكەن دەپ زاڭلىق قىلىدۇ. ئەمەلىيەتتە جۇڭگو 

يال دىففىرىنس قوشسا جۇڭگودىمۇ ئامېرىكىدىمۇ ئىككى بولىدۇ، ئىنتېگرال بىلەن كەمچىللىك بار، لېكىن بىرگە بىرنى

ىمۇ ، گە. جۇڭگودجۇڭگودىمۇ ، ئامېرىكىدىمۇ ئوخشاش. نيۇتوننىڭ قانۇنى جۇڭگودىمۇ، ئامېرىكىدىمۇ ئوخشاشال كۈچكە ئى

ىڭ رەك. پەقەت بىزنقاتارلىقالرنى ئۆگىنىش كې JAVA، PHPتىل،  Cئامېرىكىدىمۇ پروگرامما تۈزۈش ئۈچۈن 

دە جۇڭگونىڭ نىڭ نەزىرىماركسىزمنى ئارتۇق ئۆگىنىدىغانال يېرىمىز بار، باشقا بىلىملەر ھەممىسىال ئوخشاش. بىراق بەزىلەر

 ھەممە نېمىسىال بولمايدۇ. 

لىسەم بۇ يىل ئوقۇش پۈتتۈرمەكچى بولغان بىر نەچچە مەكتەپداش ئىنىم ئوقۇش پۈتتۈرەلمىدى، ئەيىب 

ورخانىغا تنىڭ كۈندە ماي گۇناھنىڭ مائارىپتا ئىكەنلىكىنى ئېيتتى، مەن گۇناھنىڭ مائارىپتا ئەمەس، ئۇالرقايىل بول

ناچارلىقى،  ئوينىغانلىقىدا ئىكەنلىكىنى دېسەم، تورالردا ئوقۇۋالغان جۇڭگونىڭ مائارىپىنىڭ« 英雄联盟» كىرىپ

دى، دىققەت خىل ئەھۋال خىلىال ئەۋج ئېلىپ قالچەتئەلنىڭ مائارىپىنىڭ ئېسىللىكى توغرىسىدا دەرس سۆزلىدى. بۇ 

ۇ مئىنكاسالردى قىلدىڭىزمىكىن، تورالردىمۇ ھەدىسىال ئوقۇمىغانالر يازغان ئوقۇغانالرنى ئەيىبلەيدىغان تېما كۆپ،

 اتال ئوقۇمىغان دانالىقىنى پەش قىلىپ ئوقۇغانالرنى زاڭلىق قىلىپ قويىدۇ.پ-پات

، جۇڭگو مائارىپىدا كەمچىللىك بار، چەتئەل مائارىپىمۇ ھەم شۇنداق. دۇنيادا مۇكەممەللىك مەۋجۇت ئەمەس

جۇڭگونىڭ مائارىپىنى ئىمتىھان مائارىپى دەپ ئەيىبلىگەن بىلەن، خاتاالشمىسام چەتئەلدىمۇ ئىمتىھانغا ئېتىبار بېرىدۇ، 

ۇقىرى ئوقۇغۇچىالرنى قوبۇل خارۋارد، ماسسا چۇستىس، ئوكىسائورد قاتارلىق داڭلىق مەكتەپلەرمۇ ئىمتىھان نەتىجىسى ي
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قىلىدۇ، ھەرگىز ئىمتىھاندىن ئۆتەلمىگەنلەرنى ئەمەس. تاشپوالتكاممۇ بىر تېمىدا ئامېرىكىدا ئۆگىنىشى ياخشى 

ئوقۇغۇچىالر بەك كۆپ بولغانلىقتىن، تېخىمۇ ياخشىسىنى قوبۇل قىلىش ئۈچۈن نومۇرى يۇقىرى ئوقۇغۇچىالرنىڭ 

 ىشتۇرىدۇ دېگەن، دېمەك ئەڭ ئاۋۋال نەتىجە، يەنى ئۆگىنىش نەتىجىسى مۇھىم.دەرستىن سىرتقى پائالىيىتىنى سېل

ىك قىلىپ چەتئەلگە چىققانالر دامدام قىلىمەن دەپ ھەددىدىن ئارتۇق ماختاپ، بۇ يەردىكىلەرگە زىيانكەشل

 «قويۇۋاتىدۇ. شۇڭا مائارىپ ئۆگىنىش توغرىسىدا ماقالە يازسىڭىز بوالتتى.

 

 

(4) 

 دىققائالىم ئەركىن سى

 

 سەن ئوغالنى مۇشۇ زېمىننىڭ، 

 سەن ئەزەلدىن تارىم بالىسى. 

 قۇچاغاليدۇ سېنى خانتەڭرى 

 سەن يۇرتۇمنىڭ يۈرەك پارىسى. 

 

 تومۇرىڭدا ئېقىۋاتقىنى، 

 ئانا دەريا تارىمنىڭ سۈيى. 

 يۈرىكىڭدە ياڭراۋاتقىنى 

 مەڭگۈ ئۆلمەس ئۇيغۇرنىڭ كۈيى. 

 

 ئانا دېدىڭ ئانا يۇرتۇڭنى، 

 دىن ئوغۇز. ەچكە سەن يۇرتۇڭئەمگ

 بۈگۈن سېنىڭ جاسارىتىڭگە 

 قايىل ھەتتا ئاسماندا يۇلتۇز. 

 

 تۇرساڭمۇ سەن يىراق قىتئەدە، 

 ەت دېدىڭ، مىللىتىم دېدىڭ. مىلل

 دىرداش قمىللەت بىلەن بولۇپ تە

 دىڭ. ېھەرچاغ ئۇنىڭ غېمىنى ي

 

 بۈگۈن يەنە كەپسەن يۇرتۇڭغا، 

 ز. ئەل قەلبىنى قىلدى پاياندا

 لەيدۇ سەندىن، ىئانا يۇرتۇڭ ت

  سەن بۈركۈتتەك قىل يەنە پەرۋاز.
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 ئەسساالمۇ ئەلەيكۇم:

لىغان، ىغاننى ئويسىز مەن ئۇزۇندىن بېرى دىققەت قىلىپ كېلىۋاتقان مەسىلىنى سۆزلەپسىز. مەنمۇ دەل سىز ئويل       

كى يۇرتىمىزدى مەن چەتئەلگە چىقىپ باقمىدىم. ئەمما قايغۇرغان ۋە ھەل قىلىش يولىنى ئىزدەۋاتقانالرنىڭ بىرىمەن.

 ئۆزگىرىشلەرنى ئۆز كۈزۈم بىلەن كۆرۈۋاتىمەن، ئىنكاس قايتۇرۇش ئۈچۈن كۆزىتىۋاتىمەن. 

ە قەيسەر ىرادىلىك ۋمەن چەتئەلگە چىقىپ بىلىم ئېلىۋاتقان ۋە ياكى ئۆز تىرىشچانلىقى بىلەن ياخشى ياشاۋاتقان ئ      

ۋە  تۇ، ھۆرمەتىرىن ئېيتىمەن. ئۇالر شۇنچىلىك تىرىشقانلىقى بەدىلىگە ياخشى كۈنلەرگە ئېرىشىپكىشىلىرىمىزگە ئاپ

 ئىززەت تېپىپتۇ. ئالالھ ئۇالرغا ياخشى كۈنلەرنى ۋە توغرا ئەقىلنى ئاتا قىلسۇن!

تتۇق. قىلىپ يە سبىز مىللىي كىرزىسقا ۋە مەدەنىيەت ئاسسىمىالتسيىسىگە ئۇچراۋاتقانلىقىمىزنى ئاللىبۇرۇن ھې      

ەقىقەتەن دەسلەپتە تېڭىرقىدۇق، ھەيران قالدۇق، قانداق ئىنكاس قايتۇرۇشنىمۇ بىلەلمەي قالدۇق. راست، بىز ھ

تېپىشقا  ىمكانىيىتىئۆزىمىزنىڭ قىيىن كۈنلەرگە دۇچ كېلىۋاتقانلىقىمىزنى بىلىپ يەتتۇق. بەزىلىرىمىز تىرىشىپ ياشاش ئ

قىلىۋاتىمىز.  ن باقارلىقمىزنى ئويلىشىپ يات يۇرتالردا ياشاشنى خالىدۇق. بەزىلىرىمىز جائاتالندى. بەزىلىرىمىز كېيىنلىكى

لىپ ۆزىمىزنى ئېئئىش تۇتۇۋاتىمىز. ئەمما راست گەپ، بىز مەسئۇلىيەتتىن  «تۈكنىڭ يېتىشىغا، سۇنىڭ ئېقىشىغا قاراپ»

 قېچىۋاتىمىز.

تەندىكى بىلەن پاراڭالشتىم. ئۇالرنىڭ بەزىلىرى ۋەمەن چەتئەلگە چىققان ۋە چىقماقچى بولۇۋاتقانالر       

ھەر -ھەر ئېرپان ئۈچۈن-مۇشكۇالتالردىن كۆڭلى رەنجىپ تىنچ، خاتىرىجەم ماكان ئىزدەپ ماڭغانالر؛ بەزىلىرى ئىلىم

  لدى.ققانالر بوقىيىنچىلىقالرغا باش ئەگمەي، ئىلىمنىڭ بۈيۈك چوققىسى نەدە بولسا شۇ مەنزىلنى نىشانالپ يولغا چى

 دەپ سورىدىم ئۇالردىن.  «قايتىپ كېلەمسىلەر؟»مەن ئۇالرغا قاراپ ئويلىنىپ كەتتىم.      

 __ ياق، ئەركىنلىككە تەلپۈنىمىز...     

 __ ئېتىقادىم ئۈچۈن كەڭتاشا ماكان بولسىال بولدى...      

 __ بىلمەيمىز...      

 مەن يەنە تەگسىز خىيالالرغا شۇڭغۇپ كەتتىم.      

ەن. لدىڭ دېيەلمەيمبەزى كىشىلىرىمىزنىڭ چەتئەلگە چىقىپ، ئەركىن ئازادە تۇرمۇشنى تاللىغانلىقىغا مەن خاتا قى      

اق بىر الردا شۇندبەزى كىشىلەرنىڭ بىر كەتكەنچە قايتىپ كەلمىگەنلىكىگە قاراپ بىزدىن يۈز ئۆرۈدۈڭ دېيەلمەيمەن. ئۇ

ىچىدىكى ى بىر توپ ئدېيەلمەيمەن. ئەمما كۆڭلۈم بەكال قايغۇرىدۇ. چۈنكئارزۇ بار ئىكەن، مەن ئۇالرنى قېلىپ قېلىڭالر 

جالر، گۆدەكلەر ەمگە موھتائەڭ سەرخىلالر، ئاقىلالر، بىلىملىكلەر، قابىلالر كېتىپ، ئاجىز ئورۇقالر، ئەقلى كەمتۈكلەر، يارد

 نسىرەيمەن.ولۇپ كېتەر دەپ ئەقېلىپ قالسا، شۇنچىلىك ئېغىر بېسىم ئىچىدە قالسا ئۇالرنىڭ كېيىنلىكى قانداق ب

ن اك تۇغۇلغاھەر نېمە بولۇپ كەتسەكمۇ ۋەتەندىن ۋاز كەچمەسلىك كېرەك. كىندىك قېنىمىز تۆكۈلگەن، ساپ، پ      

پ كەلسۇن، ىلسا قايتىيۇرتتىن ۋاز كەچمەسلىك كېرەك. چەتئەلدە ياشاۋاتقانالر، مېنىڭچە بولسا، قايتىپ كېلىشنى ئىرادە ق

 سىزدۇرمەن،تىلى بىر، دىلى بىر كىشىلىرىمىزنىڭ ئارىسىدا بىر نېمە بولسۇن. مەن بەلكىم ئەقىل ھەر نېمە بولسا

ارتىپ ئانالردىن قىلىشقۇسىزدۇر ۋە بەلكىم. ئەمما ۋەتەننى  خەققە تاشالپ بېرىپ، چاپاننى مۈرىگە سۆزلىرىم ناد-گەپ

 چىقىپ كېتەلمەيمەن. 

قۇم بۇ رەھىمسىز ئۆزگىرىشلەرگە اليىقىدا جاۋاب قايتۇرۇشىمىز وىز چمۇجۇپ مۇجۇپ ئاغرىپ كەتتى. برىكىم ۈي      

كېرەك. ئەگەر بىزدە تىلىمىزنى، مەدەنىيىتىمىزنى سۆيىدىغان يۈرەك بولمىسا ئىدى، بىز بۇنچىلىك زەپىران چىراي، ھالسىز 

بوالي، ھەرگىز بەدەن بولماستۇق. ئەمما مەن ئۈمىدنى يۈتتۈرۈپ قويۇشنى خالىمايمەن. مەيلى نېمە بولسام 

ئۈمىدسىزلەنمەيمەن. ئۈمىدنى يوقاتقانلىرىمىز ئۆزىنى يوقىتىپ قويۇۋاتىدۇ. شۇڭا مەن دەيمەنكى، ئۈمىدنى يوقاتماڭالر، 
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 قىلسىمۇ...ىگەر بېشىڭالرغا تاغ ي

ىز، مەۋجۇدلۇقىبىرال يول بار: سىز تىرىشىڭ، مەن تىرىشاي، ھەممىمىز تىرىشايلى. شەخسىيەتسىز تىرىشايلى، م      

ما ۇمكىن، ئەمئېتىقادىمىز ئۈچۈن تىرىشايلى. بەلكىم بىرىمىزنىڭ ئۆمرى ھالىمىزنى ئۆزگەرتىدىغانغا يەتمەسلىكى م

 ئەۋالدمۇ ئەۋالد تىرىشىشتا چوقۇم ئۆزگىرىش ھاسىل بولىدۇ. 

ىڭ ھەممىمىزن ئويلىنىش ۋە تەپەككۇرغا يېتەكلىگەن سىزگە ۋە يازمىڭىزغا رەھمەت ئېيتىمەن. رەھمەتلىك ئىگەم     

 ھالىنى ياخشىلىشىنى تىلەيمەن. مەيلى نەدىال بولۇڭ، ئامان بولۇڭ!

 

 

(6) 

ز ۇ. شۇڭا بىبىر مىللەت، بىر جەمئىيەت زىددىيەت ۋە بېسىم ئىچىدە ياكى تەرەققىي قىلىدۇ ياكى غايىب بولىد

ا جاھان لىرىمىز ئارىسىدئۇ بولسىمۇ يامانلىقتىن غالىپ كېلىپ ئالدىغا قاراپ مېڭىش. كىشى—ئۈچۈن يول بىرال

پنىمۇ كۆرگەنسېرى، ئۇچۇر ئالماشتۇرۇش كۈچەيگەنسېرى بۇ نۇقتىنى تېخىمۇ ئېنىق تونۇپ ئۆزىنىال ئەمەس، كۆ

نىڭ ئوياليدىغان، خەلقىگە جۈملىدىن ياشالرغا قولىدىن كەلسىال ياردەم بېرىشكە ئىنتىلىدىغان كەيپىيات

پچىلىك ۋەھالەنكى، سىزدەك بىلىم ئىزدىگۈچىلەرنى قولالشنى كۆشەكىللىنىۋاتقانلىقىدىن ھېس قىلىش مۇمكىن. 

اشاۋاتقان قېرىنداشلىرىمىز بۇرچ ۋە شەرەپ دەپ بىلسىمۇ، ئەمما قولالشنىڭ دەرىجىسى ۋە مەزمۇنى كىشىلەرنىڭ ي

 يەردىكى شارائىتى ۋە ئىمكانىيىتىگە بېقىپ ئوخشاش بولمايدۇ.
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 ئۇلۇغ ئالىمىمىز، ھەم بىزنىڭ ئۆگىنىش ئۈلگىمىز.بىزنىڭ پەخىرلىنىشمىزگە ئەرزىيدىغان 

 

 ىرماش ئەجىرسىز كۈتمە ئامەتنى، ت-تىرىش تىرىش ئوغالن،

 زەپەر مەغرۇر مەلىكە ھېچقاچان سۆيمەيدۇ نامەرتنى. 

 ئۆمۈر دەريا تېگىدە لۆجىلەر چۆكتۈرگىلى قەستلەر، 

 كۈپۈكتىن ئىزدىمە گۈلشەن قانائەتتىن سائادەتنى. 

 ممەتئىمىنئا. مۇھە-----

 

 بىلەكنىڭ كۈچىگە ئىرەنسىز زامان، 

 قىلىچنىڭ زورىنى كۆتۈرمەس ئىنسان. 

 گىسى قەلەم، ىبۈگۈنكى دۇنيانىڭ ئ

 قان.  چو يبىلىم، يۈكسەك ئاڭ ھەقىقى-پەن

 كىن------
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 يېڭى پەن: تەسەۋۋۇر ئىنژېنېرلىقى

 كۈنى-16اينىڭ ئ-8يىلى -2013

 

 

( نىڭ الھىيىلەش ۋە Walt Disneyغۇست كۈنى، ۋولت دىسنېي شىركىتى )ئاۋ-15يىلى -2013تۈنۈگۈن، يەنى 

 Craig Russel, Chief design and projectقۇرۇلۇش پۈتتۈرۈشكە مەسئۇل بىرىنچى قول باشلىقى كرېگ )

delivery executiwe at Walt Disney imagineering بىزنىڭ ئىدارىگە كېلىپ، ئۇنىڭ قول ئاستىدىكى )

ىلىدىغان ئىشلىرى بىلەن ناسا ئىشلىرى ئوتتۇرىسىدىكى ئوخشاشلىق ئۈستىدە بىر ئىلمىي دوكالت بەردى. ئۇ كىشىلەرنىڭ ق

دېگەن بىر پەن ئۈستىدە توختۇلۇپ ئۆتتى. بۇ پەننىڭ ئىنگلىزچە « تەسەۋۋۇر ئىنژېنېرلىقى»دوكالتىدا نۇقتىلىق ھالدا 

ەۋۋۇر، قىياس، پەرەز قىلماق، ئويلىماق( دېگەن )تەس« imagine»بولۇپ، ئۇ ئىنگلىزچە « imageering»ئىسمى 

)ئىنژېنېرلىق ئىلمى، قۇرۇلۇش( دېگەن سۆزنىڭ بىرىكمىسىدىن ياسالغان. شۇنىڭغا ماس « engineering»سۆز بىلەن 

( دېگەن سۆزمۇ ۋۇجۇتقا كەلگەن. بۇ پەننى دىسنېي شىركىتى كەشىپ imagineers« )تەسەۋۋۇر ئىنژېنېرلىرى»ھالدا 

اكى باشقىالر كەشىپ قىلغانمۇ، مەن ئۇنى ئاڭقىرتالمىدىم. ئەمما بۈگۈنكى كۈندە بۇ پەن دىسنېي شىركىتى قىلغانمۇ ي

قىلىدىغان ئىشالرنىڭ ھەممىسىگە چوڭقۇر سىڭىپ كىرىپ كەتكەنلىكى كرېگنىڭ دوكالتىدىن ئېنىق بولدى. تاكى 

پەن بولۇپ تۇيۇلدى. شۇنىڭ بىلەن مەن مەزكۇر بۈگۈنگىچە مەن بۇ پەننى ئاڭالپ باقمىغان بولۇپ، ماڭا ئۇ بىر يېڭى 

 يازما ئارقىلىق ئۇنىڭدىن ۋەتەندىكى بۇ پەندىن تېخىچە خەۋىرى يوق ياشالرنىمۇ خەۋەردار قىلىپ قويۇش قارارىغا كەلدىم.

ك وڭ كۆلەملىچتورداشالرنىڭمۇ خەۋىرىدە بولغىنىدەك، دىسنېي شىركىتى دۇنيادىكى ئەڭ مۇۋەپپەقىيەت قازانغان 

غان كىنوالر(، ن كىچىك بالىالر بىللە ئولتۇرۇپ كۆرىدىئانىالر بىلە-كەتلەرنىڭ بىرى. بۇ شىركەت ئائىلە كىنولىرى )ئاتاشىر

ىشلەپ ىنوالرنى ئبالىالر كىنولىرى، قورچاق كىنوالر، كارتون كىنولىرى، ۋە فانتازىيە كىنولىرى قاتارلىق ھەر خىل ك

ۋە  دا سارىيى،ش چوڭ كۆلەملىك باغچىلىرى بار. ھەمدە ئۇ مېھمانخانا، سوچىقىرىدۇ. ئۇنىڭ دىسنېي باغچىسىغا ئوخشا

 ساياھەت پاراخودلىرى قاتارلىق ئىگىلىكلەر بىلەنمۇ شۇغۇللىنىدۇ. 

كى رمانىيىدىېسىمۇ، ئۇ ئامېرىكىدىكى ناسا ۋە گدىسنېي شىركىتى گەرچە كۆڭۈل ئېچىش سانائىتى بىلەن شۇغۇلالن

ىتى يېقىندىن يۇقىرى تېخنولوگىيە ۋە ئىنژېنېرلىققا پۇختا ئورۇنالر بىلەنمۇ ناھاي( گە ئوخشاش Siemensشىمىنز )

 ھەمكارلىشىدىكەن. 

ئېلىنغان  ىسمى تىلغاقتۆۋەندىكى تور بېتىدە، دىسنېي شىركىتىدىكى تەسەۋۋۇر ئىنژېنېرلىرى قىلىدىغان ئىشالرنىڭ بىر 

 ىلىمەن. نى بىر قېتىم كۆرۈپ بېقىشىنى تەۋىسىيە قبولۇپ، ئىنگلىزچە بىلىدىغان تورداشالرنىڭ ئاشۇ تور بېتى

تەسەۋۋۇر قىلىش بىلەن ئىنژېنېرلىققا تەڭال قىزىقىدىغان ياشالر ئۈچۈن، بۇ بىر غايىۋى كەسپ ئىكەن. ياپونىيە 

تىن بىر قىسمى  4دىن بىر قىسمى ئاپتوموبىل سانائىتى بىلەن شۇغۇللىنىدۇ. ئىسرائىلىيە نوپۇسىنىڭ  10نوپۇسىنىڭ 

ژېنېر بولۇپ، مېنىڭ بىلىشىمچە بۇ نىسبەت گېرمانىيىدە تېخىمۇ يۇقىرى. مەن ئۆزۈمنىڭ بۇرۇنقى يازمىلىرىدا، ئامېرىكا، ئىن

ياپونىيە، گېرمانىيە، ۋە ئىسرائىلغا ئوخشاش ئىقتىسادىي جەھەتتە تەرەققىي قىلغان دۆلەت ۋە مىللەتلەرنىڭ ھەممىسى 

پەنلەر، ئىنژېنېرلىق، ۋە يۇقىرى -ماتېماتىكا، ماتېماتىكىدىن باشقا تەبىئىيئاشۇنداق تەرەققىياتنى قولغا كەلتۈرۈشتە 

نەرسىگە تايانغانلىقىنى، ئۇيغۇرالرمۇ ئىقتىسادىي جەھەتتىن قەد كۆتۈرۈش ئۈچۈن، ئۆزىنى  4تېخنولوگىيە دىن ئىبارەت 

تەسەۋۋۇر »ىم. بۇ چۈشەنچە ساھەدە تەرەققىي قىلدۇرۇشى زۆرۈر ئىكەنلىكىنى ئوتتۇرىغا قويغان ئىد 4چوقۇم ئاشۇ 
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 .دىمۇ ئىنتايىن روشەن نامايان بولغان« ئىنژېنېرلىقى

http://dep.Disney.go.com/search.html?q=Disney+imagineering&cat=0%2C0%2C0%3F

cmp=dep_psg_imagineering&s_kwcid=TC|1026874|%2BDisnéy%20%2Bimagineeri&

 ng||S|b|24111637784&gclid=CKTI55vQgrkCFYdxQgodHW8ADQ 

http://dep.disney.go.com/search.html?q=Disney+imagineering&cat=0%2C0%2C0%3F&cmp=dep_psg_imagineering&s_kwcid=TC|1026874|%2BDisnéy%20%2Bimagineering||S|b|24111637784&gclid=CKTI55vQgrkCFYdxQgodHW8ADQ
http://dep.disney.go.com/search.html?q=Disney+imagineering&cat=0%2C0%2C0%3F&cmp=dep_psg_imagineering&s_kwcid=TC|1026874|%2BDisnéy%20%2Bimagineering||S|b|24111637784&gclid=CKTI55vQgrkCFYdxQgodHW8ADQ
http://dep.disney.go.com/search.html?q=Disney+imagineering&cat=0%2C0%2C0%3F&cmp=dep_psg_imagineering&s_kwcid=TC|1026874|%2BDisnéy%20%2Bimagineering||S|b|24111637784&gclid=CKTI55vQgrkCFYdxQgodHW8ADQ
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 دا شىركەت قۇرغۇچىالرغا ياردەم قىلىشىئامېرىكىنىڭ تېلېۋىزور

 كۈنى-21اينىڭ ئ-9يىلى -2013

 

 

ياتلىق مارستا ھازىر ھا»ئىسىملىك بىر ئۇكىمىز مەن يازغان « atella0997»تۈنۈگۈن ئىزدىنىش تورىدىكى 

 وللىغانرىپ يئالدىراشلىق ئىچىدىن ۋاقىت چىقى»دېگەن تېمىغا ئىنكاس يېزىپ، مۇنداق دەپتۇ: « بولماسلىقى مۇمكىن

ۇ يوللىغان ئېلېكتىرون ۋە ياساش كەسپىگە ئاالقىدار بىلىملەرنىم بىلدۈرگۈڭلەرگە كۆپ رەھمەت. بولسا سانائەت،

ن، گەرچە ەپ قارايمەدبولساڭالر، ھازىرچە بىزلەرگە كائىنات بىلىملىرىگە قارىغاندا سانائەت بىلىملىرى ناھايىتى مۇھىم 

تۈن ىزدىن ئۈسبر يەنىال سىمۇ، سانائەت بىلىملىرىگە بولغان نەزەر دائىرەڭالكائىنات بىلىملىرى ئۆز كەسپىڭالر بول

نلىقى ھەققىدە ام بولىدىغامەن بۇ تەكلىپنى ئىنتايىن ئورۇنلۇق كۆردۈم.  بۇ تەكلىپنى ئورۇنالش يولىدا قانداق قىلس «تۇرىدۇ.

لەھەڭلەر »چە قېتىم قويۇلۇۋاتقان ئويلىنىش جەريانىدا، ئېسىمگە ئامېرىكا تېلېۋىزورىدا ھەر ھەپتىسى بىر قان

شۇ دېگەن پروگرامما كېلىپ قالدى.  شۇنىڭ بىلەن ۋەتەندىكى قېرىنداشالرغا مۇ  (Sharks Tank)«كۆلچىگى

 ەملىكەتلىكمپروگراممىنى قىسقىچە تونۇشتۇرۇپ قويۇشنى مۇۋاپىق كۆردۈم. بۇ پروگراممىنى ئامېرىكىدىكى ئەڭ چوڭ 

گەن ئىسىم دې« ABC»شىركىتى ئوتتۇرىغا چىقارغان بولۇپ، بۇ يەردىكى « ABC»ولغان تېلېۋىزور شىركىتىنىڭ بىرى ب

ئامېرىكا ئاڭلىتىش شىركىتى( دېگەن سۆزنىڭ باش «)American Broadcasting Company»ئىنگلىزچە 

 ھەرىپىدىن تۈزۈلگەن ئىسىمدۇر. 

لىك قىلىدۇ.  بۇ كىشىلەر ئەسلىدە پۇلى بىر گۇرۇپپا مەبلەغ سالغۇچىالرغا ۋەكىل« لەھەڭلەر»بۇ پروگراممىدىكى 

ئانچە كۆپ ئەمەس كىشىلەر بولۇپ، ئۆزلىرى قاتتىق تىرىشىپ، شىركەت قۇرۇپ مۇۋەپپەقىيەتلىك بولۇپ، شۇ ئارقىلىق 

كارخانىچىالردىن تەركىپ تاپقان.  بۇ تېلېۋىزور پروگراممىسىدا ئامېرىكىدىكى بىر يېڭى  6-5مىليونېر ۋە مىلياردېر بولغان 

ھسۇالت ياكى بىر يېڭى شىركەت توغۇرلۇق بىرەر يېڭى ئىدىيە تاپقان، ياكى بىر يېڭى مەھسۇالتنىڭ سىناق مە

نى ئىزدەپ كېلىدۇ.  بىر قېتىمدا بىر ياكى بىر گۇرۇپپا ياشالر بىر « لەھەڭلەر»نۇسخىلىرىنى ئىشلەپ چىققان ياشالر مۇشۇ 

غچىلەرنىڭ ئالدىغا كېلىپ، ئۆزىنىڭ يېڭى مەھسۇالت ياكى يېڭى مەبلە 6-5بىزەلگەن ئۆينىڭ ئىچىدە قاتارى ئولتۇرغان 

سىناق تەرىقىسىدە ياسالغان ياكى بىر قىسمى سېتىلغان  كى ئىدىيىسىنى ئوتتۇرىغا قويىدۇ.شىركەت ھەققىدى

 مەھسۇالتلىرىنى ئاشۇ لەھەڭلەرگە كۆرسىتىدۇ ۋە چۈشەندۈرىدۇ.  ئاندىن ئاشۇ لەھەڭلەردىن ئىستەيدىغان مەبلەغنىڭ

ماڭا يۈز مىڭ »مىقتارى بىلەن شەرتىنى ئوتتۇرىغا قويىدۇ.   مەسىلەن، شىركەت قۇرغۇچىالرنىڭ شەرتى مۇنداق بولىدۇ: 

 10دولالر مەبلەغ الزىم.  بۇ پۇلنى پاالنى، پاالنى ئىشالر ئۈچۈن ئىشلىتىمەن.  بۇنىڭ ھەققى ئۈچۈن سىزگە شىركەتنىڭ 

قچى بىردىن سۆزلەپ، شىركەت قۇرما-مەبلەغچىلەر بىردىن 6-5لىقى ئۇنىڭدىن كېيىن ھې«  پىرسەنتىنى بېرىمەن.

بۇ سوئالالر ھېلىقى مەھسۇالتنىڭ بازار كۆلىمى، يىللىق كىرىمى، رىقابەتچىلىرى،  بولغانالردىن سوئال سورايدۇ.

ىدىغانالر تارقىتىلىش ئۇسۇللىرى دېگەندەك ئىشالرنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ.  بۇ بىر مەھسۇالت ياكى شىركەتكە قىزىق

يۇقىرىغا ئوخشاش ئىنچىكە سوئالالرنى سورايدۇ.  ھەمدە شىركەت قۇرغۇچى بىلەن سودىلىشىدۇ.  مەسىلەن، يۇقىرىدىكى 

مەن ساڭا يۈز مىڭ دولالر بېرىمەن، ئەمما ئۇنىڭ ئۈچۈن ماڭا »شىركەت قۇرغۇچى ئوتتۇرىغا قويغان شەرتكە نىسبەتەن 

ۇ شىركەت ياكى مەھسۇالتقا ئىشەنمەيدىغانالر بولسا، ئۆزىنىڭ كۆز قارىشىنى ب«  پىرسەنتىنى بېرىسەن. 30شىركەتنىڭ 

دەپ ئۆزىنى بىر چەتكە ئالىدۇ.  مۇشۇنداق بىر جەريان ئارقىلىق بەزى « مەن بۇ ئىشقا قاتناشمايمەن»ئوتتۇرىغا قويۇپ، 
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بولغان مەبلەغ پۇلىغا ئېرىشىدۇ.   مەھسۇالت ياكى يېڭى شىركەت شۇ مەيداننىڭ ئۆزىدىال بىر مەبلەغ سالغۇچىغا ۋە زۆرۈر

بەزىلىرى بولسا ھېچنېمىگە ئېرىشەلمەي، بۇ سورۇندىن قۇرۇق قول قايتىدۇ.  بۇ پروگراممىغا مېنىڭ ئىككى باالمنىڭ ھەر 

ئىككىسى ئىنتايىن قىزىقىدۇ.  مېنىڭچە بۇ پروگراممىغا قىزىقىدىغانالر ھەقىقەتەن كۆپ.  ئۇنداق بولىشىدىكى سەۋەب، 

ىز بىر مەبلەغ سالغۇچى بولسىڭىز، مۇشۇنداق بىر جەريان ئارقىلىق، بىكار ياتقان پۇلىڭىزدىن قىممەت ئەگەر س

يارىتىدىغان بىر يېڭى پۇرسەتكە ئىگە بوالاليسىز.  ئەگەر سىز بىر يېڭى شىركەت قۇرۇشنى ئىستەۋاتقان بىرسى 

چىقارسا مەبلەغگە ئېرىشىش ۋە شىركەتنى ئوڭۇشلۇق بولسىڭىز، مۇشۇ پروگرامما ئارقىلىق، قانداق مەھسۇالتنى ئوتتۇرىغا 

يىللىرى -2013ۋە  -2012قۇرۇپ چىقىشتا مۇۋەپپەقىيەتلىك بولغىلى بولىدىغانلىقىنى بىلىۋاالاليسىز.  مەزكۇر پروگرامما 

 ېرىشىپتۇ.  ئامېرىكىدا چىققان رېئاللىقنى كۆرسىتىدىغان پروگراممىالر كاتېگورىيىسىدە بىر قانچە دۆلەتلىك مۇكاپاتقا ئ

دە بىر ئاز ىيوقلىقى ھەقق-مەن ئۇيغۇر دىيارىدىكى قېرىنداشالردىن ئۇيغۇر دىيارىدىمۇ مۇشۇنداق قىلىش ئىمكانىيىتىنىڭ بار

بولۇپ  تە تاالنت كۆرسىتىش مۇسابىقىلىرىمۇنچە سەنئەت-ئىزدىنىپ بېقىشىنى سورايمەن.  ھازىر ئۇيغۇر دىيارىدا ئانچە

ۇپ، ئۇالر كىشىلەرنى ئىنتايىن جەلپ قىلىدۇ.  شۇڭا سى بار بول 6-5اممىالردىن ئامېرىكىدىمۇ تۇرىدىكەن.  بۇنداق پروگر

امېرىكىدا ان يېرى، ئبۇنداق پروگراممىالرنىڭ ئۇيغۇر دىيارىدىمۇ بولۇپ تۇرغىنى بىر ئىنتايىن ياخشى ئىش.  ئوخشىمايدىغ

ۆرسىتىش الرنىڭ ھەممىسى ئاشۇنداق تاالنت كيالغۇز سەنئەتال ئەمەس، ئىنسانالر ئىگە بولغان ھەر خىل تاالنت

 ي كۈچ بىلەن بىلىمكىدا ئەقلىپروگراممىلىرىدا كۆرسىتىلىدۇ.  شۇڭا ئۇالر ئىنتايىن رەڭدار كېلىدۇ.  شۇنىڭ بىلەن بىللە، ئامېرى

ان ىلىدىغكۈچى ۋە بىلىم دائىرىسىنى نامايان قىلىدىغان، مەملىكەتلىك تېلېۋىزورالردا نەق مەيداندىن كۆرسىت

ىڭدىن دىكەن، بۇنپروگراممىالردىنمۇ ئوخشاش مىقداردا بار.  مېنىڭچە ئۇيغۇرالر ئۆزىنىڭ تەقدىرىنى ياخشىاليمەن دەي

ىپ چىققان ( يىپەك يولى مەدەنىيىتىدىن كېل1كېيىن مۇنداق ئىككى ئىشنى جىددىي تۇتۇش قىلىپ قىلىشى كېرەك:  )

، ئۇنى ومغا ئېلىپەھسۇالت چىقارماي، بىر نەرسىنى بىر يەردىن بىر سھورۇنلۇق خاراكتېرىنى يوقىتىش )مەسىلەن، ئۆزى م

ميۈزلۈك ( مائارىپ ساپاسىنى ئومۇ3يەنە بىر يەردە ئىككى سومغا سېتىپ جان بېقىشقا ئۇرۇنۇش خاراكتېرى(.  )

قىشىنى بې ئۆستۈرۈش.  مەن ئۇيغۇر دىيارىدىكى قېرىنداشالردىن بۇ ئىككى مەسىلە ئۈستىدە ئەستايىدىل ئويلىنىپ

 سورايمەن.

ن ىڭدىن كېيىئەمدى ئەسلىدىكى تېمىغا كەلسەك، مەن يۇقىرىدىكى ئۇكىمىزنىڭ تەكلىپىنى كۆرگەندىن كېيىن، بۇن

لەن رگەنلىرى بىدېگەن تېلېۋىزور پروگراممىسىنى داۋاملىق كۆرۈپ، ئۇنىڭدىكى ئۆزەم مۇۋاپىق كۆ« لەھەڭلەر كۆلچىگى»

دە ڭمۇ خەۋىرىىسقىچە تونۇشتۇراي، دېگەن ئويغا كەلدىم.  ئەمدى تورداشالرنىئۆزەم يېتىشەلىگەنلىرىنى تورالردا ق

ەر كىدىكى بىربولغىنىدەك، مەندە ۋاقىت قىيىنچىلىقى ئىنتايىن يۇقىرى.  ئۇنىڭ ئۈستىگە يۇقىرىدىكى ئىشنى ئامېرى

ۇڭالشقا شاليدۇ.  ئادەم قىال ئىنژېنېرلىق كەسپىدە ئوقۇغان، ئۇيغۇرچە بىلەن ئىنگلىزچىنى پۇختا بىلىدىغان ھەر قانداق

ى ايىتى ياخشئامېرىكىدا مۇشۇ ئىشنى قىلىپ بېرەلەيدىغان قېرىنداشالردىن بىرەرسى ياكى بىر قانچىسى بولسا، ناھ

لىك بىلەن نى سەمىمىيبوالتتى.  مەزكۇر يازمىنى ئوقۇغان ئامېرىكىدىكى قېرىنداشالرنىڭ بۇ ئىش ئۈستىدە ئويلىنىپ بېقىشى

 سورايمەن.

ختىماي ادىكى تەرەققىي قىلغان دۆلەتلەرنىڭ ھەممىسىدە يېڭى تېخنولوگىيە ۋە يېڭى مەھسۇالتالر تودۇني

لىدىغان ۋۇجۇتقا كېلىپ تۇرىدۇ.  شۇڭالشقا چەت ئەلدىكى ئۇيغۇر ئۈچۈن بىر ئاز ئىش قىلىپ بېرىشنى ئارزۇ قى

ۈمىد ئقوشۇپ بېرىشىنى سەمىمىي  ئۇكىمىزنىڭ تەكلىپىگە ئاۋاز« atella0997»قېرىنداشالرنىڭ ھەممىسىدىنمۇ 

 قىلىمەن.

ىلەن بدېگەن يازمام « ئوقۇغان قېرىنداشالرغا بىر تەكلىپ»ھازىرغىچە كۆرمىگەن قېرىنداشالرغا مېنىڭ 

«muhakima » ېتىم ئوقۇپ دېگەن تېمىسىنى بىر ق« ئالىملىرىمىز ۋە باغداشلىقالرغا جىددى مۇراجىئەت»ئۇكىمىزنىڭ

 ەن.  ئۇالرنىڭ تور ئادرېسى:بېقىشنى تەۋىسىيە قىلىم
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http://bbs.bagdax.cn/thread-19793-1-1.html 

http://bbs.bagdax.cn/thread-19860-1-1.html 

 

ە نى تەۋىسىيمەن چەت ئەلدىكى قېرىنداشالرغا كومپيۇتېرنىڭ ئالدىدا ئولتۇرۇپال قىلغىلى بولىدىغان بىر ئىش

ىقى، ئۇنىڭغا يدىسى بارلايان قىلىنغان.  ئۇنىڭ ۋەتەندىكىلەرگە قانچىلىك پاقىلىمەن.  بۇ ئىش تۆۋەندىكى يازمىدا ئازراق ب

ىنكاسالرنى بىر قۇر ئۇلۇنۇشتىكى ئ 3ۋەتەندىكىلەر قانچىلىك ئېھتىياجلىق ئىكەنكلىكىنى بىلمەكچى بولسىڭىز، تۆۋەندىكى 

 دا بار:ئۇالنمىالر 3كۆرۈپ چىقىڭ.  بۇ يازمىنىڭ ئۇيغۇر ئەرەپچە يېزىقى نۇسخىسىمۇ ئاشۇ 

http://bbs.bagdax.cn/thread-20117-1-1.html 

http://bbs.izdinix.com/ShowPost.aspx?ThreadID=55071 

http://bbs.misranim.com/thread-111382-1-1.html 

 

رەسىم بولسا -2نىڭ ئەزالىرى، يەنى مەبلەغ سالغۇچىالر.  « لەھەڭلەر كۆلچىگى»ى رەسىم ھازىرق-1تۆۋەندىكى 

 گۇرۇپپىسىنىڭ ئالدىغا كەلگەن ئىككى قىز. شىركەتكە مەبلەغ ئېلىش ئۈچۈن لەھەڭلەر 

http://abc.go.com/shows/shark-tank/about-the-show 

 

    

 

http://bbs.bagdax.cn/thread-20117-1-1.html
http://bbs.izdinix.com/ShowPost.aspx?ThreadID=55071
http://bbs.misranim.com/thread-111382-1-1.html
http://abc.go.com/shows/shark-tank/about-the-show
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 پائالىيىتى« كەسىپ تالالش»ئامېرىكا باشالنغۇچ مەكتەپلىرىدىكى 

 ماي-16يىلى -2014

 

 

ۆرسەم، كن بىرەرنى تىم ئامېرىكىنىڭ بالىالر مائارىپىدىكى بىزگە يېڭىلىق بولۇپ تۇيۇلىدىغان ئىشالردىمەن ھەر قې

يىلى -2014نى ئۇنى ئۇيغۇر دىيارىدىكى قېرىنداشالرغا دەپ بېرىشكە ئالدىراپ كېتىمەن. مەن ئاشۇنداق ئىشتىن بىرى

ا مەس، مەن بىر كۈنلۈك خىزمەتتىن سوراپ، ئۇنىڭغال ئە« كۆردۈم»اي كۈنى كۆردۈم. ئەمەلىيەتتە يالغۇز ئۇنى م-9

مەن  زكۇر يازمىداسۈپىتىدە سۆزلەپ بېرىش رولىنى ئوينىدىم. مە« كەسىپ ئەھلى»بېرىپ قاتنىشىپ، ئۇنىڭدا بىر كىشىلىك 

 ئاشۇ پائالىيەتنى قىسقىچە تونۇشتۇرۇپ ئۆتىمەن.

 

 پائالىيىتى« كەسىپ تالالش كۈنى». باشالنغۇچنىڭ 1

الىيەت ( پائالىيىتى بولۇپ، ئۇ پائCareer Day« )كەسىپ تالالش كۈنى»پائالىيەتنىڭ ئىسمى  بۇ قېتىمقى

 شەھىرىدىكى« Santa Clarita»كىلومېتىردەك كېلىدىغان  50كالىفورنىيە شتاتى لوس ئانژېلىس شەھىرىگە 

«Emblem Academy »بالىسى  ر تونۇشۇمنىڭدەپ ئاتىلىدىغان بىر باشالنغۇچ مەكتەپتە ئېلىپ بېرىلدى. مېنىڭ بى

ىنىپ بالىلىرىغا س 3ئاشۇ مەكتەپتە ئوقۇيدىغان بولۇپ، مەن ئاشۇ تونۇشۇمنىڭ تەكلىپى بىلەن مەزكۇر مەكتەپكە بېرىپ، 

 مىنۇتتىن سۆزلەپ، ئۇالرنىڭ سوئالىغا جاۋاب بەردىم. 20ايرىم ئ-ئايرىم

 

 خېتىگە مۇنداق دەپ يېزىلغان: « تەكلىپنامە»مەن تاپشۇرۇپ ئالغان 

 ئانىالر ياكى-بىز ئۆز كەسپىگە ئائىت ئىشالرنى بىزنىڭ ئوقۇغۇچىمىزغا سۆزلەپ بېرىشنى خااليدىغان ئاتا»

ۇچۇرالرغا ئئۇالرنىڭ دوستلىرىنى ئىستەيمىز. بىزنىڭ ئوقۇغۇچىلىرىمىز ئوخشىمىغان كەسىپلەر توغرىسىدىكى يېڭى 

كى كەسىپ تەپتە ئۆگەنگەن بىلىملەرنى كەلگۈسىدىداۋاملىق قىزىقىدىغان بولۇپ، بۇ پائالىيەت ئوقۇغۇچىالر مەك

لەپ ەققىدە سۆزپۇرسەتلىرى بىلەن باغالشنىڭ ئەڭ ياخشى پۇرسىتىدۇر. ئەگەر سىز ئوقۇغۇچىلىرىمىزغا ئۆز كەسپىڭىز ھ

 «بېرىشنى خالىسىڭىز، بىز بىلەن ئاالقىلىشىڭ.

 

ويىچە بنۇقتىالر  نىپقا كىرگەندە تۆۋەندىكىسىنىپالرغا كىرىپ سۆزلەپ بېرىدىغان كەسىپ ئەھلىلىرىدىن ھەر بىر سى

 سۆزلەپ بېرىش تەلەپ قىلىنغان:

 ەپ بېرىڭ.. ئۆزىڭىزنى تونۇشتۇرۇڭ، ۋە ئۆزىڭىزنىڭ پەرزەنتى ياكى تونۇشىڭىزنىڭ پەرزەنتىنىڭ ئىسمىنى د1

ر كەسىپلە سى. سىز قانداق قىلىپ ھازىرقى كەسپىڭىزگە قىزىقىپ قالغانلىقىڭىزنى، ھەمدە مەكتەپلەردىكى قاي2

ىڭ كۈنلۈك سىزنىڭ مۇشۇ كەسىپكە كىرىشىڭىزگە شارائىت ھازىرالپ بەرگەنلىكىنى تەپسىلىي تونۇشتۇرۇڭ. ئۆزىڭىزن

ۆزلەپ ان ئىشنى سخىزمەت ۋەزىپىلىرىڭىز، ئۇنىڭ ۋاقىت جەدۋىلى، ۋە ئاشۇ ۋەزىپىلەر ئىچىدىكى سىز ئەڭ ياخشى كۆرىدىغ

 بېرىڭ.

(، ethicsلەرنى ئۆزىنىڭ مائارىپ مەركىزى قىلىدۇ: كەسپىي ئەخالق ). بىزنىڭ مەكتەپ تۆۋەندىكى ساھە3

پەن، تېخنولوگىيە، ئىنژېنېرلىق، كارخانىچىلىق، ۋە ماتېماتىكا. ئوقۇغۇچىالرغا سىزنىڭ كەسپىڭىز بىلەن -تەبىئىي
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 يۇقىرىدىكى بىز مەركەز قىلغان ساھەلەر ئوتتۇرىسىدا قانداق باغلىنىش بارلىقىنى سۆزلەپ بېرىڭ.

 ر بېرىڭ.. سۆزلىگەندە چوقۇم سىزنىڭ سۆزىڭىزنى ئاڭالۋاتقان ئوقۇغۇچىالرنىڭ سىنىپ دەرىجىسىگە ئېتىبا4

 

ىرىدە بىر ىڭ ماقالىلمەن ھازىرغىچە بىر قانچە سورۇنالردا )مەسىلەن، ئۇيغۇر ئاكادېمىيىسىنىڭ يىغىنىدا( ۋە ئۆزۈمن

نەرسىنىڭ  4قاتارلىق  ىنژېنېرلىق ۋە ماتېماتىكائتېخنولوگىيە،  پەن،-تەبىئىيدۆلەت ياكى بىر مىللەتنىڭ قۇدرەت تېپىشىدا 

اشالنغۇچ بىدىكى بىر ھالقىلىق رول ئوينايدىغانلىقىنى بىر قانچە قېتىم ئوتتۇرىغا قويغان ئىدىم. مەن بۇ قېتىم ئامېرىك

 4لىۋاتقان ئاشۇ ېلىپ كېنەرسە مەن بۇرۇن تىلغا ئ 4نەرسىنىڭ ئىچىدىكى  6مەكتەپ ئۆزى ئۈچۈن يادرو، دەپ قارايدىغان 

رسەنتى ڭ قانچە پىنەرسە ئىكەنلىكىنى كۆرۈپ، بەكمۇ تەسىرلەندىم، ھەمدە بىر ئاز ھەيران قالدىم. ئۇيغۇرالر نوپۇسىنى

مەن ھازىرقىدەك  – مۇشۇ ئىشالرنى چۈشىنىدىغاندۇ؟ مەن بۇ يەردە ھەرگىزمۇ گۇناھنى ئۇيغۇرالرغا ئارتىپ قويۇۋاتمايمەن

دان لىكىنى ئوبىپ چىقىشىدا ئۆز كونتروللۇقىمىز ئاستىدا ئەمەس ئامىلالرنىڭ ناھايىتى كۆپ ئىكەنئەھۋالالرنىڭ كېل

انلىق رقىدا قالغبىلىمەن. مەن بۇ يەردە پەقەت ئۆزىمىزنىڭ ئامېرىكىلىقالر بىلەن سېلىشتۇرغاندا بۇ جەھەتتە جىق ئا

 ئەھۋالىغا ئۆكۈنۈۋاتىمەن. 

دا وئال سورىغان ئۇيغۇر ياشلىرى ئىچىدە، كەسىپ تالالش ئىشىمەندىن ھازىرغىچە ئېلخەت ئارقىلىق س

وقۇش ئرانتلىقتا مەسلىھەت سورىغانالر ئەڭ كۆپ. تولۇق ئوتتۇرىغا چىقىش، ئالىي مەكتەپكە ئىلتىماس قىلىش، ۋە ئاسپى

ق ن ئاشۇنداەمقاتارلىقالرنىڭ ھەممىسىدە كەسىپنى قانداق تالالشنى بىلەلمەي، مەندىن مەسلىھەت سورىغانالر بار. 

نىڭ تۆۋەن ئىقتىدارى ياشالرغا ياردىمى بولسۇن ئۈچۈن بىر قىسىم ماقالىلەرنىمۇ يازدىم. ئۇيغۇر ياشلىرىدا كەسىپ تالالش

كى ر دىيارىدىبولۇشىنىڭ سەۋەبى، ئۇيغۇر ياشلىرى ئۈچۈن ئاساسەن ھېچ قانداق كەسىپ تالالش تەربىيىسى يوق. ئۇيغۇ

ان زدىنىپ باقق، دېگەن سوئال ئۈستىدە بىر ئاز ئى«غىلى بولىدىغان ئىشالر بارمۇ؟مۇشۇ جەھەتتە قىل»مائارىپچىالر 

 بولسا. 

ئالىيىتى انا تىل پائمەن نەچچە ئاينىڭ ئالدىدا توردا مۇنداق بىر خەۋەرنى كۆردۈم: جەنۇبتىكى بىر ئوتتۇرا مەكتەپ 

ۇشال خئىنتايىن  بېرىپتۇ. مەن ئۇنى ئاڭالپ ئۆتكۈزۈپتىكەن، ئۇ پائالىيەتكە بىر داڭلىق ئۇيغۇر شائىر كېلىپ سۆزلەپ

چىلىق، ۋە گىيە، ئىنژېنېرلىق، كارخانىپەن، تېخنولو-بولدۇم. ئەمدى ئۇيغۇر دىيارىدىكىلەر بۇنداق پائالىيەتنى تەبىئىي

 ماتېماتىكا قاتارلىق باشقا ساھەلەرگىمۇ كېڭەيتىشنى ئويلىشىپ باقسا بولىدۇ.

 

 يدىلىق باشقا پائالىيەتلەر. بالىالرنىڭ كەسىپ تاللىشىغا پا2

م لىشىغا ياردەپائالىيىتىدىن باشقا، ئامېرىكىدا ئوقۇغۇچىالرنىڭ كەسىپ تال« كەسىپ تالالش كۈنى»يۇقىرىدىكى 

 بېرىدىغان يەنە تۆۋەندىكىدەك پائالىيەتلىرى بار:

رۇشىدا بىرەر نالشتۇ(. ئوقۇغۇچىالر بىر كۈنلۈك دەرسنى تاشالپ، مەكتەپنىڭ ئورۇField trip( داال سەپىرى )1)

كتەپ شالنغۇچ مەداڭلىق جاينى، مەسىلەن، بىرەر داڭلىق شىركەتنى، ئېكسكۇرسىيە قىلىدۇ. بۇ پائالىيەتنى ئاساسەن با

ق ۈچۈن بۇندائبىلەن تولۇقسىز ئوتتۇرا مەكتەپ ئوقۇغۇچىلىرى ئېلىپ بارىدۇ. بولۇپمۇ باشالنغۇچ مەكتەپ بالىلىرى 

الر ان ئوقۇغۇچىدېگۈدەك بار. مۇشۇنداق پائالىيەتلەر بىلەن بىزنىڭ ئىدارىگە كېلىدىغپائالىيەت ئاساسەن ھەر يىلى 

 وپ يەھۇدىي ئوقۇغۇچىالرنى كۆرىمەن. ت-ئىنتايىن كۆپ. بىزنىڭ ئىدارىنىڭ ئىچىدە بەزىدە توپ

ا (. مەكتەپنىڭ ئورۇنالشتۇرۇشى بىلەن، باشالنغۇچ ۋە ئوتتۇرScience Fairپەن مۇسابىقىسى )-( ئىلىم2)

پەن، تېخنولوگىيە ۋە ئىنژېنېرلىق ساھەلىرى بويىچە بىرەر تەتقىقات -مەكتەپ ئوقۇغۇچىلىرى يىلدا بىر قېتىم تەبىئىي

تۈرلىرىنى ئىشلەپ، بىر كۈنى ئۇنى ئۆز مەكتىپىدە كۆرگەزمە قىلىدۇ. بۇ ئاساسەن بىر مەكتەپ تاپشۇرۇقى تەرىقىسىدە 

بىر قېتىم بىر تال باتارېيە بىلەن ئايلىنىدىغان ئېلېكترونلۇق ماتور ياسىغان. ئېلىپ بېرىلىدۇ. مېنىڭ ئوغلۇم باشالنغۇچتا 
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 مېنىڭ بالىلىرىمنىڭ ھەر ئىككىلىسى باشالنغۇچ مەكتەپتىال ئىلمىي تەجرىبىلەرنى قانداق ئىشلەشنى ئۆگىنىپ بولغان. 

الىيىتى پائ« چۇق ئۆيئو»( پائالىيىتى. بىزنىڭ ئىدارە ھەر يىلى ئىككى كۈن Open House( ئوچۇق ئۆي )3)

رىگە دەم بىزنىڭ ئىداكۈن ئىچىدە بىزنىڭ ئىدارە سىرتقا قارىتا ئېچىۋېتىلىدىغان بولۇپ، ھەر قانداق ئا 2ئۆتكۈزىدۇ. بۇ 

چ ۋە ى باشالنغۇكىرىپ، ئادەتتىكى زىيارەتچىلەرگە ئېچىۋېتىلگەن يەرلەرنىڭ ھەممىسىگە بېرىپ كۆرەلەيدۇ. بۇ كۈنلىر

ارسنى چاقلىق م 6غۇچىلىرى ئۈچۈن تەييارالنغان مەخسۇس پائالىيەتلەر بار. مەسىلەن، ئوتتۇرا مەكتەپ ئوقۇ

پ ىدە بىر توتەكشۈرۈش ماشىنىسىنىڭ بىر قىسمى بار بولۇپ، ئۇنى ئۆسمۈرلەر ئۆزلىرى ماڭدۇرۇپ كۆرۈپ باقىدۇ. بەز

 دۇ. ئۈستىدە ماڭدۇرى بالىالرنى يەرگە قاتار تىزىپ ياتقۇزۇپ قويۇپ، ئۇ ماشىنىنى ئۇالرنىڭ دۈمبىسىنىڭ

ەكتەپلەر مپائالىيىتى. بەزى ئالىي « كەسىپ تالالش»( ئالىي مەكتەپكە يېڭى كىرگەن ئوقۇغۇچىالر ئۈچۈن 4)

ېڭىدىن يمەكتەپكە  يىلدا بىر كۈننى تالالپ، ھەر خىل شىركەتلەرنىڭ ۋەكىللىرىنى مەكتەپكە تەكلىپ قىلىپ كېلىپ، ئالىي

ملىقى، ەملىرى الزىئۆز شىركەتلىرىنى تونۇشتۇرۇپ، ئۆزلىرى ئۈچۈن قانداق كەسىپنىڭ ئادقوبۇل قىلىنغان ئوقۇغۇچىالرغا 

نى بىلىم، ماھارەت ۋە كىشىلىك سۈپەت جەھەتتىن ئۆزلىرى ئۈچۈن نېمە ئەڭ مۇھىم ئىكەنلىكى قاتارلىقالر

 سۆزلەتكۈزىدۇ.

(. Job Fairتۇرۇش پائالىيىتى )( ئالىي مەكتەپنى پۈتتۈرۈش ئالدىدىكى ئوقۇغۇچىالر ئۈچۈن خىزمەت تونۇش5)

لدىدىكى ۈتتۈرۈش ئاپيىلدا بىر قېتىم شىركەتلىرىدە بوش خىزمەت ئورنى بار شىركەتلەر ئالىي مەكتەپلەرگە كېلىپ، ئوقۇش 

 ئوقۇغۇچىالرنى ئۆز شىركىتىگە قوبۇل قىلىدۇ.

 

 . جەمئىيەتنىڭ بالىالرنىڭ كەسىپ تاللىشىغا كۆڭۈل بۆلۈشى3

ىسىنىڭ يرام تەنتەنئالغان پائالىيەتلەرنىڭ ئىچىدىكى ھەر قاندىقىغا بارسىڭىز، خۇددى بىر بامەن يۇقىرىدا تىلغا 

ل بۆلىدۇ. ىتىمۇ كۆڭۈئىچىگە كىرىپ قالغاندەك ھېس قىلىسىز. يەنى، ئامېرىكىنىڭ پۈتۈن جەمئىيىتى بۇنداق ئىشالرغا ناھاي

ڭ رىپ، ئۆزۈمنىغا كى« مائارىپ ئىشخانىسى»رەمنىڭ مەن بۇ قېتىم ھېلىقى باشالنغۇچ مەكتەپكە بېرىشتىن بۇرۇن، ئىدا

ن شۇالردىن بولسا، مە ئاشۇنداق بىر پائالىيەتكە قاتنىشىدىغانلىقىمنى، ئەگەر ئىدارىدىن تەييارالپ قويغان ماتېرىيالالر

غىنلىق ايىن قىزڭا ئىنتسىنىپقا ئېلىپ بارغۇم بارلىقىنى ئېيتتىم. ئۇ ئىشخانىدا ئىشلەيدىغان بىر خانىم ما 3ئازراق ئاشۇ 

ىق سىم قاتارلبىلەن مۇئامىلە قىلىپ، كائىناتقا ئائىت يېڭى بايقاشالر رەسىملىك چۈشەندۈرۈلگەن چوڭ قەغەزلىك رە

بەردى.  دېگەن خېتى بار بىر پالستىك سومكىغا سېلىپ« NASA»نۇسخا تەييارالپ،  3خېلى كۆپ ماتېرىيالالردىن 

ن قانداق ئىش قىلىپ بېرەلەيدىغانلىقى، ۋە مەكتەپلەر ئۆزلىرى بىلەھەمدە ئۆزلىرىنىڭ مەكتەپلەر ئۈچۈن نېمە 

 ئاالقىلەشسە بولىدىغانلىقى ھەققىدە ماڭا ناھايىتى ئەستايىدىل چۈشەنچە بەردى.

 

 قىسقىسى، پۈتۈن ئامېرىكا جەمئىيىتىنىڭ دىققىتى بالىالردا. 

 

 . مەن بارغان مەكتەپتە كۆرگەنلىرىم4

 2سىنىپقا كىرىپ سۆزلەپ بەردىم.  ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى  3، مەن بۇ قېتىم جەمئىي يۇقىرىدا تىلغا ئالغىنىمدەك

يىللىقالر بىرلەشتۈرۈلگەن سىنىپ ئىكەن.  مەن دەسلىپىدە -6ۋە  -5يىللىق بولۇپ، يەنە بىرى بولسا -3سىنىپ 

شۇنىڭغا ئائىت مۇنداق ئىككى ئۆزۈمنىڭ كىچىك ۋاقتىمدىن تارتىپ بىر نەرسە ياساشقا ئاالھىدە قىزىققانلىقىمنى سۆزلەپ، 

ئەھۋالنى سۆزلەپ بەردىم.  ئۇنىڭ بىرى، مەن باشالنغۇچتا ئوقۇۋاتقان ۋاقتىمدا، ئۆزۈمدىن ئىككى ياش چوڭلۇقتىكى 

ئاكام بىلەن بىللە، چىنە قاچىنىڭ ئۈستەلگە تېگىپ تۇرىدىغان يۇمىالق قىسمىنى چېقىپ ئاجرىتىپ، ئۇنىڭ ئوتتۇرىسىغا 

چاقلىق كىچىك ھارۋا ياسىغانلىقىمىز، -4ن تۆشۈك تېشىپ، شۇنى چاق قىلىپ ئىشلىتىپ، بىر كىچىك مىخ بىلەن بىر يوغا
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ياش كىچىك ئۇكامنى سېلىپ، بىر زاۋۇتتا  3ھەمدە مەن چۈشلۈك تاماق ۋاقتىدا ئاشۇ كىچىك ھارۋىغا ئۆزۈمدىن 

بىرى بولسا مەن تولۇقسىز ئوتتۇرا مەكتەپتە ئىشلەۋاتقان ئاپامنىڭ يېنىغا كۆپ قېتىم ئاپارغانلىقىمنىڭ ھېكايىسى.  يەنە 

يىللىرى بولغان( ئاكام بىلەن بىرلىشىپ، بىر پالستىك سوپۇن قۇتىسىنىڭ -1960ئوقۇۋاتقان ۋاقتىمدا )بۇ ۋەقەلەر 

ئىچىگە پەقەت بىرال باتارېيە بىلەن ئىشلەيدىغان، پەقەت قۇالققا تىقىپ قويىدىغان تىڭشىغۇچ بىلەنال ئاڭلىغىلى 

ن بىر كىچىك رادىئو ياسىغانلىقىمىزنىڭ ھېكايىسى )ئۇ چاغدا رادىئوالر ئىنتايىن قىس بولۇپ، پەقەت ئاالھىدە بولىدىغا

باي كىشىلەرنىڭ ئۆيىدىال رادىئو بار ئىدى(.  مېنىڭ ئېلېكترغا بولغان قىزىقىشىم ئەنە شۇ چاغدا باشالنغان بولۇپ، شۇ 

ا كېلىپ قالغانلىقىمنى سۆزلەپ بەردىم.  ئاندىن ئۆزۈم ھازىر يەردىن تەرەققىي قىلىپ، ھازىرقى خىزمەت ئورنۇمغ

شۇغۇللىنىۋاتقان، تاشقى پالنېتىالرنى تاپىدىغان ئالەم تېلېسكوپىنىڭ ئىشلىرىنى سۆزلەپ بەردىم. ئۆزۈم تەييارلىغان، 

چىالرغا ئىلمىي دوكالت ھۆججىتى بار بولۇپ، مەن ئوقۇغۇ PowerPointئىدارەمنىڭ تەستىقىدىن ئۆتكۈزگەن بىر 

شۇنىڭ ئىچىدىكى بىر قانچە بەتنى ئېكراندا كۆرسىتىپ تۇرۇپ سۆزلەپ بەردىم.  ئوقۇغۇچىالر سۆزۈمگە ناھايىتى قىزىقتى، 

ھەمدە قاتتىق ھەيرانلىق ۋە ھاياجانلىقنى نامايان قىلىشتى.  )مەن بۇ دوكالتنى چەت ئەلدىكى بىر قانچە ئەللەردە 

ارغاندىمۇ ئۇنى ئالغاچ بارغان ئىدىم.  ئەمما مېنىڭ ئىلمىي دوكالت بېرىشىمگە يىلى يۇرتقا ب-2009سۆزلىگەن بولۇپ، 

 ئىمكان بولماي قالدى.(

 

 م:مەن بۇ قېتىم ئۆزۈم بارغان باشالنغۇچ مەكتەپنىڭ تۆۋەندىكى ئىشلىرىغا ئاالھىدە دىققەت قىلدى

 

 پ، ئاخشىمى ئۇنىڭغا. ھەممە ئوقۇغۇچىالرنىڭ بىردىن دۈمبىسىدە كۆتۈرىدىغان سومكىسى بار بولۇ1

الدىدىكى ئىنى سېلىپ ئۆيىگە ئېلىپ كېتىدىكەن. ئەتىگىنى ئۇنى مەكتەپكە كۆتۈرۈپ كېلىپ، سىنىپىنىڭ ماتېرىياللىر-كىتاب

زىمەتلىك مەخسۇس تەييارالنغان يەرگە قاتارى تىزىپ ئېسىپ قويىدىكەن. سىنىپقا پەقەت شۇ قېتىملىق دەرسكە ال

 ن.ماتېرىيالالرنىال ئەكىرىدىكە

الت ىلىق مەشغۇ. ھەر بىر ئوقۇتقۇچىدا بىردىن ئەڭ يېڭى تىپتىكى، يەنى، ئېكرانىنى بارماق بىلەن سىالش ئارق2

ۆرسەتكىلى كغۇچىالرغا ئېلىپ بارغىلى بولىدىغان دەپتەر كومپيۇتېر بار ئىكەن. ئۇ كومپيۇتېردىكى مەزمۇنالرنى پۈتۈن ئوقۇ

 ئېكران دوسكا بولۇش رولىنىمۇ ئوينايدىكەن. بولىدىغان بىر چوڭ ئېكرانمۇ بار بولۇپ، ئۇ

 Multi-Purpose« )كۆپ مەقسەتلىك زال». بۇ قېتىم كەلگەن كەسىپ ئەھلىلىرى ئالدى بىلەن بىر 3

Room, MPRئايرىم -( غا يىغىلغان بولۇپ، بۇ زالنىڭ ئىچىدە ھەر بىر سىنىپ ئۈچۈن بەلگىلەپ بېرىلگەن ئايرىم

ۇنىڭ تاملىرىغا ئۈستىگە خەت يېزىلغان ئالەم كېمىسىنىڭ رەسىملىرى چاپالنغان بولۇپ، ئۇ پائالىيەت رايونى بار ئىكەن. ئ

 رەسىملەرنىڭ ئارىلىقلىرى بىر قانچە مېتىر كېلىدىكەن. ئۇ رەسىملەرنىڭ ئۈستىگە تۆۋەندىكى خەتلەر بېسىلىپتۇ:

 (Fairnessئادىللىق )--

 (Responsibilityمەسئۇلىيەتچانلىق )--

 (Respectھۆرمەت )--

 (Caringباشقىالرغا كۆڭۈل بۆلۈش )--

 (Citizenshipگراجدانلىق )--

 ( Trustworthinessئىشەنچلىك بولۇش )--

 

ەم ۋاقىتتا ك . ئوقۇغۇچىالر ناھايىتى ئاكتىپ ۋە ئەقىللىق بولۇپ، مەندىن سوئال سورايدىغانالردىن ھەر بىر4

 سوئالالرنى سورىدى. ئوقۇغۇچى چىقىپ تۇردى. بەزىلەر خېلى چوڭقۇر  3دېگەندە 
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امېرىكىدا كىشىدىن ئاشمايدىكەن. مەن ئ 25سىنىپنىڭ ھەر بىرىدىكى ئوقۇغۇچىالرنىڭ سانى  3. مەن كىرگەن 5

نىپتا ەمما بىر سىئدېگەن شوئارنى ئاڭلىغىلى ئۇزۇن بولغان ئىدى. « ھەر بىر سىنىپتىكى ئوقۇغۇچىالر سانىنى ئازايتىش»

ىكى ئوقۇغۇچىالر غۇچى ئوقۇيدىغانلىقىنى بۇ قېتىم تۇنجى قېتىم كۆرۈپتىمەن. سىنىپتئوقۇ 25ئەڭ كۆپ بولغاندا ئاران 

ك نىنى كۆپرەسانى ئاز دېگەنلىك، ئوقۇتقۇچى ئۇالردىن ياخشى خەۋەر ئالىدۇ، ھەر بىر ئوقۇغۇچىغا ۋاقتىنى ۋە زېھ

پ سۈپىتىنىڭ ىقى مائارىۇچى ئوقۇيدىغانلئاجرىتااليدۇ، دېگەندىن دېرەك بېرىدىغان بولغاچقا، ھەر بىر سىنىپتا قانچە ئوقۇغ

 بىر كۆرسەتكۈچىسى بولۇپ ھېسابلىنىدۇ. 

 

 تۆۋەندىكىسى مەزكۇر تېما بىلەن مۇناسىۋەتلىك بىر قىسىم رەسىملەر.

 

  

نىڭ ئىچىدىكى بىر « ەقسەتلىك ئۆيمكۆپ »رەسىم: -3

« ئادىللىق»كۆرۈنۈش. تامدىكى ئالەم كېمىسىگە يېزىقلىق خەت 

 ۇر.دېگەن سۆزد

 

مائارىپ »رەسىم: مەن بىزنىڭ ئىدارىنىڭ -1

سىنىپقا سوۋغا  2غا مەن بارىدىغان مەكتەپتىكى « ئىشخانىسى

قىلىدىغان ماتېرىيالالرنى ئالغىلى كېتىۋېتىپ، مەزكۇر مەنزىرىنى 

مارس »كۆردۈم. بۇ بالىالر بىر بىنانىڭ ئىچىگە قويۇپ قويۇلغان 

 Mars Science« )پەن تەجرىبىخانىسى-ئىلىم

Laboratory دەپ ئاتىلىدىغان ماشىنىنى ئېكسكۇرسىيە )

قىلغىلى تۇرۇپتۇ. بۇ ماشىنىدىن ئىككىسى ياسالغان بولۇپ، 

كۈنى مارسقا -26ئاينىڭ -11يىلى -2011ئۇنىڭ يەنە بىرى 

كۈنى مارسقا -6ئاينىڭ -8يىلى -2012ماڭدۇرۇلغان بولۇپ، 

 ىۋاتىدۇ.يېتىپ بارغان. ئۇ ھازىر مارستا تەكشۈرۈش ئېلىپ بېر
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ۇچىالر سىنىپنىڭ ئالدىدىكى تامغا رەسىم: ئوقۇغ-5

 ئېسىپ قويغان سومكىالر.

 

تىمقى پائالىيەت كەلگەن بىر كەسىپ ئەھلى رەسىم: بۇ قې-4

( نىڭ Hollywood« )ھوللىۋود»ئامېرىكىنىڭ داڭلىق كىنو بازىسى 

 قاراڭغۇ»بىر كىنو دىرېكتورى ئىكەن. ئۇ مۇشۇ پائالىيەت ئۈچۈن 

( دېگەن The Dark Knight Rises« )چەۋەندازنىڭ كۆتۈرۈلۈشى

ىللە بكىنودا ئىشلەتكەن ئاالھىدە ياسالغان موتسىكلىتنى ئۆزى بىلەن 

ئەكېلىپ، ئوقۇغۇچىالرغا كۆرسەتتى. بۇ رەسىمنى مەن شۇ چاغدا 

 تارتىۋالدىم.

 

 

 
 

 ەسىم: مەن كىرگەن سىنىپنىڭ بىر كۆرۈنۈشى. ر-7

 

 نىڭ بىر كۆرۈنۈشى. ىرگەن سىنىپرەسىم: مەن ك-6
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بولغان « ئوچۇق ئۆي»ڭ ئىدارىدە رەسىم: بىزنى-9

 ۋاقىتتىكى بىر كۆرۈنۈش. 

 

ىرگەن سىنىپنىڭ بىر كۆرۈنۈشى. مېنىڭدىن رەسىم: مەن ك-8

يىل بولغان بىر ساقچى  35بۇرۇن بۇ سىنىپقا ساقچى بولغىلى 

ايىن قىزىپ كەتتى. اۋابالر ئىنتج-كىرىپتىكەن. بۇ چاغدىكى سوئال

نى سىنىپتىكى ھەممە ئوقۇغۇچىالرنىڭ قوللىرى سوئال سوراش نۆۋىتى

سەن ئادەم ئۆلتۈرۈپ »ئېلىش ئۈچۈن كۆتۈرۈلگىلىكال تۇردى. 

اشىنا باقتىڭمۇ؟ نەچچە ئادەم ئۆلتۈرۈپ باقتىڭ؟ سەندە ئاپتوماتىك م

تاپانچا كۆتۈرۈپ يۈرەمسەن؟  2مىلتىق بارمۇ؟ سەن داۋاملىق 

ىچە قانچە ئادەمنى قولغا ئېلىپ باقتىڭ؟ سەن قانچە ھازىرغ

بۇ قېتىم ئوقۇغۇچىالرنىڭ سوئاللىرى « ئادەمنى ئېتىپ باقتىڭ؟

 مىنۇت كېچىكىپ كەتتى.  10تۈگىمەي، مېنىڭ نۆۋىتىم 

 

 



 

 

 غەرب مائارىپىدىكى يېڭىلىق ۋە ئىلغارلىقالر

30 

 

 

 

ڭ ئىدارىدىن ماڭا بەرگەن، رەسىم: بىزنى-2

ھەر بىر سىنىپقا بىر نۇسخىسىدىن سوۋغا 

 الر. قىلىدىغان ماتېرىيال

يىغىندىن چىقىۋېتىپ،  ماي كۈنى بىر-13يىلى -2014رەسىم: مەن -10

ئىدارىمىزنىڭ كۆرگەزمىخانىسىنى ئېكسكۇرسىيە قىلىۋاتقان بىر توپ 

ئوقۇغۇچىالرنى ئۇچرىتىپ قالدىم.  بۇ رەسىمدىكىسى شۇ چاغدىكى بىر 

 كۆرۈنۈش.
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 مەكتەپ تاپشۇرۇقلىرى قانچىلىك بولسا ئەڭ مۇۋاپىق؟

 ماي-30يىلى -2014

 

 

نى تورالرغا دېگەن بىر يازمى« ئامېرىكا باشالنغۇچ مەكتەپلىرىدىكى كەسىپ تالالش پائالىيىتى»مەن يېقىندا 

 ورىدى. مەنسچىقارغاندىن كېيىن، بەزى قېرىنداشالر مەندىن ئامېرىكا مەكتەپلىرىنىڭ تاپشۇرۇق بېرىش ئەھۋالىنى 

ئايدا -5يىلى -2003ئامېرىكا مائارىپ مىنىستىرلىقى تەرىپىدىن  ئاشۇنداق سوئالغا جاۋاب ئىزدەش جەريانىدا،

 دېگەن بىر ھۆججەتنى ئۇچرىتىپ قالدىم. بۇ [1]« انىالرغا تاپشۇرۇق ھەققىدە مەسلىھەتلەرئ-ئاتا»تەييارالنغان 

شىمىغان ەكۈنلەپ، ئوخساۋاقالرنى ي-يىلدىن ئارتۇق ۋاقىت جەريانىدىكى تەجرىبە 100ھۆججەتتە ئامېرىكا ھۆكۈمىتى 

 مەكتەپ ۋە يىللىقالردىكى ئوقۇغۇچىالر ئۈچۈن تاپشۇرۇق مىقدارى قانچىلىك بولسا ئەڭ مۇۋاپىق بولىدىغانلىقىنى

ەن. ۋسىيە شەكلىدە چۈشەندۈرۈپتۇ. مەن مەزكۇر ماقالىدا ئاشۇ ھۆججەتنىڭ مەزمۇنىنى تونۇشتۇرىمئانىالرغا تە-ئاتا

قتىدا ئىمتىھان ۇل قىلىش ۋاخارۋارد ئۇنىۋېرسىتېتى باكاالۋر ئوقۇغۇچىلىرىنى قوبشۇنداقال، ماقالىنىڭ ئاخىرىدا ئامېرىكىدىكى 

رنىڭ دەرسخانىدا . ئامېرىكىدا ئوقۇغۇچىال[2]نەتىجىلىرىدىن باشقا يەنە نېمىلەرگە قارايدىغانلىقىنى تونۇشتۇرىمەن 

وخشاش ارلىرىغا ئبىلىمى ۋە ئىقتىد ئىگىلەيدىغان بىلىمى ۋە ئىقتىدارلىرى بىلەن دەرسخانىنىڭ سىرتىدا ئىگىلەيدىغان

نداق قىلىپ امېرىكا قادەرىجىدە ئەھمىيەت بېرىدىغان بولۇپ، خارۋارد ئۇنىۋېرسىتېتى كۆڭۈل بۆلىدىغان ئىشالر ئارقىلىق، ئ

 ولىدۇ. ىۋالغىلى بھازىرقىدەك كەشپىياتتا دۇنيا بويىچە بىرىنچى ئورۇندا تۇرىدىغان بىر ھالەتكە كەلگەنلىكىنى چۈشىن

ۆز پ، ئەگەر ئن بۇ يازمىدا يۇقىرىدىكى مەنبەلەردىكى مەزمۇننى ئىمكانقەدەر ئەينەن بايان قىلىدىغان بولۇمە

 شەكلىدە كىرگۈزىمەن.« ئىالۋە»پىكرىمنى قوشۇپ قويماقچى بولسام، ئۇنى بىر 

 

 .مەنبەدىكى مەزمۇنالر-1تۆۋەندىكىسى 

 

لۇپ ر قىسمى بوپ، تاپشۇرۇق ئوقۇغۇچىالر ھاياتىنىڭ بىئامېرىكىدا رەسمىي مەكتەپلەر يولغا قويۇلغاندىن تارتى

ى، بەزىدە دەپ قوبۇل قىلىند« توغرا ئىش»پىدىن بەزىدە ئانىالر تەرى-كەلدى. ئەمما، تاپشۇرۇق مائارىپچىالر بىلەن ئاتا

بىلەن لىشى دەپ رەت قىلىندى. بۇنداق بولۇشىدىكى سەۋەب، تاپشۇرۇق ئوقۇغۇچىالرنىڭ بىلىم ئې« خاتا ئىش»بولسا 

 ىتىدۇ.مەكتەپكە بولغان پوزىتسىيىسىگە نىسبەتەن ئىجابىي تەسىرمۇ كۆرسىتىدۇ، ھەمدە سەلبىي تەسىرمۇ كۆرس

 

 يىللىق تارىخى 100. تاپشۇرۇقنىڭ 1

يىگىرمىنچى ئەسىرنىڭ باشلىرىدا، كىشىلەر ئادەمنىڭ ۋۇجۇدىنى روھىي جەھەتتىكى چېنىقىش ئارقىلىق 

تاپشۇرۇق »دەپ ھېسابلىدى. ئۇنداق چېنىقىشنى ئۆيلەردە ئېلىپ بارغىلى بولغاچقا،  كۈچەيتكىلى بولىدىغان مۇسكۇل،

يىللىرى، مەكتەپلەر بىلىملەرنى يادلىتىشنىڭ ئورنىغا مەسىلە يېشىشنى مۇھىم -1940دەپ قارىدى. « ياخشى نەرسە

ولغاچقا، كىشىلەر ئۇنى ئورۇنغا قويۇشقا باشلىدى. تاپشۇرۇق ئىشلەش ئوخشاش مەزمۇنالرنى تەكرارالش جەريانى ب

مائارىپ يېتەرلىك دەرىجىدە پۇختا ئەمەس، بالىالر كومپيۇتېرغا »يىللىرى ئامېرىكىلىقالر -1950ياقتۇرمايدىغان بولدى. 

، دەپ ئەنسىرەشكە باشلىدى. ھەمدە تاپشۇرۇق «ئوخشاش يېڭى تېخنولوگىيىگە ماس كېلىدىغان قىلىپ تەربىيىلەنمىدى



 

 

 غەرب مائارىپىدىكى يېڭىلىق ۋە ئىلغارلىقالر

32 

 

 تېزلىتىشى مۇمكىن، دەپ قارىدى.بىلىم ئېلىش سۈرئىتىنى 

شۇرۇقالر بالىالرنىڭ ئىجتىمائىي پائالىيەتلەرگە قاتنىشىش، تاپ»ئانىالر -رىپچىالر بىلەن ئاتايىللىرى مائا-1960

، دەپ «ىلەن شۇغۇللىنىش پۇرسەتلىرىنى يوق قىلىۋەتتىھەرىكەتلەر ب-سىرتتا كۆڭۈل ئېچىش ۋە ئىجادىي ئىش

ۈرگەن ىشىلەر ياقتۇرىدىغان نەرسىگە ئايلىنىپ، ئۇ ئامېرىكا مائارىپى يېتىلدپشۇرۇق يەنە كيىللىرى تا-1980ئەنسىرىدى. 

پ دى. مائارىكىشىلەر ئىچىدە ئادەتتىكى ئادەملەرنىڭ كۆپىيىپ كېتىش دولقۇنىنى توسۇشنىڭ بىر چارىسى، دەپ قارال

ېرىش بنسېرى بەكرەك ئەھمىيەت ئۆلچەملىرىنىڭ ئۈزلۈكسىز يۇقىرى كۆتۈرۈلۈشىگە ئەگىشىپ، تاپشۇرۇققا بارغا

 يىللىرىغىچە داۋامالشتى. -1990

 

 . تاپشۇرۇق ئىشلەش كېرەكمۇ ياكى ئىشلىمەسلىك كېرەكمۇ؟2

ە ۋقالدۇرۇش  تاپشۇرۇقنىڭ ئۆسمۈرلەر ئۈچۈن كۆپلىگەن پايدىسى بار. ئۇ مەكتەپتە ئۆگەنگەن بىلىملەرنى ئەستە

نىڭ اق ماھارەتىش ماھارىتىنى يېتىلدۈرۈشكە پايدىلىق بولۇپ، بۇندچۈشىنىشنى ياخشىاليدۇ. ئۇ ئوقۇغۇچىالردا ئۆگىن

 ئېلىپ ت سىنىپتىالئوقۇغۇچىالر مەكتەپتىن ئايرىلغاندىن كېيىنمۇ قىممىتى بار. تاپشۇرۇق ئوقۇغۇچىالرغا ئۆگىنىش پەقە

قۇغۇچىالر رۇقنىڭ ئوتاپشۇ بېرىلىدىغان ئىش بولماستىن، ئۇنى قانداق يەردە ئېلىپ بارسا بولۇۋېرىدىغانلىقىنى ئۆگىتىدۇ.

يەتچانلىق ئۈچۈن ئومۇمىي جەھەتتىمۇ پايدىسى بار. ئۇ ياش ئۆسمۈرلەردە مۇستەقىل ئىش ئېلىپ بېرىش ۋە مەسئۇلى

 . قاتارلىق ئىجابىي خاراكتېرلەرنى يېتىلدۈرىدۇ. ئۇ بالىالرغا ۋاقىتنى قانداق باشقۇرۇشنى ئۆگىتىدۇ

رولمۇ  ۈچۈن سەلبىيئبېرىلمەيدىكەن ۋە نازارەت قىلىنمايدىكەن، ئۇ بالىالر ئەمما، ئەگەر تاپشۇرۇق مۇۋاپىق ھالدا 

ق ئۈچۈن اق بىر ئىشتىن ئەنسىرەيدۇ: ئەگەر ئوقۇغۇچىالردىن تاپشۇرۇئانىالر مۇند-ئوينايدۇ. مائارىپچىالر بىلەن ئاتا

ا ق بالىالرغلىدۇ. تاپشۇرۇھەددىدىن ئارتۇق ۋاقىت سەرپ قىلىش تەلەپ قىلىنىدىكەن، ئۇالر مەكتەپتىن زېرىكىپ قا

ىگىلەپ ىگە قاتنىشىش ۋاقىتلىرىنى ئپائالىيەتلىر-مۇھىم ئىقتىدارالرنى ئۆگىتىدىغان كۆڭۈل ئېچىش ۋە جامائەتنىڭ ئىش

شقىالرغا كېتىشى مۇمكىن. ئەگەر تاپشۇرۇق ئىشلەش جەريانىدا بالىالر كۆچۈرمىكەشلىك قىلىدىكەن ياكى ئۇنى با

 مۇمكىن.  ق بالىالردا ناچار خاراكتېرلەرنىڭ شەكىللىنىشىگە سەۋەبچى بولۇپ قېلىشىئىشلەتكۈزىدىكەن، تاپشۇرۇ

لبىي الدىغا قويۇلغان مەسىلە تاپشۇرۇقنىڭ ئىجابىي تەسىرلىرى ياكى سەئانىالرنىڭ ئ-مائارىپچىالر بىلەن ئاتا

زىپىسى ەئانىالرنىڭ ۋ-ىلەن ئاتاتەسىرلىرى ئىچىدىكى قايسىلىرى توغرا، دېگەننى ئايرىپ چىقىش ئەمەس. مائارىپچىالر ب

ىن ئازايتىشت تاپشۇرۇقنىڭ پايدىسىنى ئەڭ يۇقىرى دەرىجىسىدە يۇقىرى كۆتۈرۈپ، ئۇنىڭ زىيىنىنى ئەڭ زور دەرىجىدە

 ئىبارەتتۇر.

 

 . قانچىلىك تاپشۇرۇق ئەڭ مۇۋاپىق بولىدۇ؟3

ەندىن مۇۋاپىق بولىدۇ، دېگتاپشۇرۇق ھەققىدىكى ئەڭ ھالقىلىق مەسىلە، تاپشۇرۇق قانچىلىك بولسا ئەڭ 

ىدارىغا رنىڭ ئىقتئىبارەتتۇر. مۇتەخەسسىسلەرنىڭ ئورتاق پىكرى، تاپشۇرۇق مىقدارىنى ئوقۇغۇچىالرنىڭ يېشى بىلەن ئۇال

ىق وقۇتقۇچىالر بىرلەشمىسى قاتارلئانىالر ۋە ئ-ئاساسلىنىپ تۇرۇپ بەلگىلەشتۇر. ئامېرىكىنىڭ مەملىكەتلىك ئاتا

 تلىك ئوقۇتقۇچىالر تەشكىالتلىرىنىڭ تەكلىپى مۇنداق: نۇرغۇنلىغان مەملىكە

ېشىپ ئمىنۇتتىن  20-10ىچە بولغان ئارىلىقتا، كۈنلۈك تاپشۇرۇق مىقدارى سىنىپقا كۆچك-3ەسلىدىن ي--

 كەتمىسە تاپشۇرۇقنىڭ ئۈنۈمى ئەڭ ياخشى بولىدۇ. 

مىنۇت بولسا ئەڭ مۇۋاپىق  60-30ملىغۇچە كۈنلۈك تاپشۇرۇق مىقدارى سىنىپنى تاما-6ئۈچىنچى سىنىپتىن --

 بولىدۇ. 

تولۇقسىز ۋە تولۇق ئوتتۇرا مەكتەپ ئوقۇغۇچىلىرىنىڭ تاپشۇرۇقلىرى يۇقىرىقىدىن كۆپرەك بولسا پايدىلىق بولۇپ، --
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 تاپشۇرۇقالر ئوخشىمىغان كۈنلەردە ئوخشىمايدىغان مىقداردا بېرىلسە بولۇۋېرىدۇ.

ۇتۇش ابالرنى ئوقئىنتايىن مۇھىم. ئۆزلىرى ناھايىتى قىزىقىدىغان كىتئۆيىدە كىتاب ئوقۇش كىچىك بالىالر ئۈچۈن 

 دۇ.ا بولۇۋېرىتاپشۇرۇقلىرى يۇقىرىدا تەۋسىيە قىلىنغان تاپشۇرۇقالر ۋاقتىدىن باشقا ۋاقىتالرغا ئورۇنالشتۇرۇلس

ن ئىلمىي يۇقىرىدىكى تەۋسىيىنامىلەر تاپشۇرۇقنىڭ ئۈنۈملۈك بولۇشى ھەققىدە ئېلىپ بېرىلغان نۇرغۇنلىغا

رغا ىچىك بالىالتەتقىقاتالرنىڭ يەكۈنلىرى ئاساسىدا ئوتتۇرىغا قويۇلغان. تەتقىقات نەتىجىلىرىنىڭ كۆرسىتىشىچە، ك

پ، قېتىم نى كۆپەيتىتاپشۇرۇقنىڭ مىقدارىنى ئازايتىپ، قېتىم سانىنى كۆپەيتسە ئېرىشىدىغان ئۈنۈم تاپشۇرۇقنىڭ مىقدارى

ئىشقا  قىتىنى بىرخشىراق بولىدۇ. بۇنداق بولۇشىدىكى سەۋەب، كىچىك بالىالرنىڭ دىقسانىنى ئازايتقانغا قارىغاندا يا

رۇنالپ بولغان ك ھالدا ئويىغااليدىغان ۋاقىت مۇددىتى قىسقىراق بولۇپ، ئۇالر داۋاملىق تۈردە بىر ۋەزىپىنى مۇۋەپپەقىيەتلى

 ھېسسىياتقا ئېھتىياجلىق بولىدۇ. 

 

 . تاپشۇرۇقالرنىڭ تۈرلىرى4

. زدە تۇتىدۇتە ئوقۇتقۇچىالر ئوقۇغۇچىالرغا تاپشۇرۇق بەرگەندە، بىر ياكى بىر قانچە مەقسەتلەرنى كۆئادەت

رەت. ۇشتىن ئىبائۇالرنىڭ ئەڭ ئاساسلىق مەقسىتى، ئوقۇغۇچىالرغا دەرسخانىالردا ئۆتۈلگەن دەرسلەرنى تەكرار قىلدۇر

 ايرىش مۇمكىن:ئومۇمالشتۇرۇپ ئېيتقاندا، تاپشۇرۇقالرنى مۇنداق تۈرلەرگە ئ

ىشقا ئۆتۈلگەن دەرسلەرنى قايتا تەكرارالپ چىق ئوقۇغۇچىالرنى ( دەرسلەرنى تەكرارالش تاپشۇرۇقى:1)

 مەجبۇرالپ، ئۇالرنىڭ بەزى ئاالھىدە ئىقتىدارالرنى ئىگىلىۋېلىشىغا ياردەم قىلىدۇ.

 بۇ تاپشۇرۇق ىن تونۇشتۇرىدۇ.بۇنىڭدىن كېيىن ئۆتۈلىدىغان دەرسلەرنى ئالد ( تەييارلىق قىلىش تاپشۇرۇقى:2)

 ۇ.ئوقۇغۇچىالرنىڭ دەرسخانىدا ئۆتۈلىدىغان يېڭى مەزمۇنالرنى ياخشىراق ئىگىلىۋېلىشىغا ياردەم قىلىد

ۋالغا ى يېڭى ئەھبۇ تاپشۇرۇق ئوقۇغۇچىالردىن ئىگىلەپ بولغان ئىقتىدارالرن ( بىلىمىنى كېڭەيتىش تاپشۇرۇقى:3)

 قوللىنىشنى تەلەپ قىلىدۇ.

ولغان، بۇنداق تاپشۇرۇق ئوقۇغۇچىالردىن بۇرۇن ئىگىلەپ ب قتىدارالرنى بىرلەشتۈرۈش تاپشۇرۇقى:( ئى4)

تابنى مايدىغان كۆپلىگەن ئىقتىدارالرنى بىرال ئىشقا قوللىنىشنى تەلەپ قىلىدۇ. مەسىلەن، بىر كىبىرىگە ئوخشى-بىر

( تەتقىقات تۈرى، چوڭ تاپشۇرۇقپروجېكتى )ەن تەتقىقات پ-ئوقۇپ، ئۇ توغرۇلۇق بىر دوكالت يېزىش، بىر تەبىئىي

 ئىشلەش، ياكى ئىجادىي يېزىقچىلىق قاتارلىقالر.

بولۇپ،  كرەك مۇھىمتەتقىقات نەتىجىلىرىنىڭ كۆرسىتىشىچە، ماتېماتىكا تولۇقسىز ۋە تولۇق ئوتتۇرا مەكتەپلەردە بە

شالپ سىنىپىدىن با-4ىكا باشالنغۇچ باشالنغۇچ مەكتەپلەردە ئوتتۇرا مەكتەپلەردىكىدەك مۇھىم ئەمەس. ماتېمات

 مۇھىملىققا ئۆتۈپ، ئۇنىڭ مۇھىملىق دەرىجىسى ئۇنىڭدىن كېيىن تەدرىجىي ھالدا ئۆسۈپ ماڭىدۇ.

 

 ىالرنىڭ تاپشۇرۇقتىكى ياردىمىئان-. ئاتا5

، ۋە اردىمى تاپشۇرۇقنىڭ قىممىتىگە بەزىدە ئىجابىيئانىالرنىڭ ي-تەتقىقات نەتىجىلىرىنىڭ كۆرسىتىشىچە، ئاتا

لىق بولىدۇ. اردىمى بالىالرنىڭ ئۆگىنىش سۈرئىتىنى تېزلىتىشكە پايدىئانىالرنىڭ ي-بەزىدە سەلبىي تەسىر كۆرسىتىدۇ. ئاتا

ئانىالرنىڭ -كتەپنىڭ ئوقۇتۇش ئىشلىرىغا قاتنىشىش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلىدۇ. ئۇ ئاتائانىالرنى مە-تاپشۇرۇق ئاتا

پەقىيەتلىك ەكتەپ ئىشلىرىنىڭ مۇۋەپئانىالرنىڭ م-ىنى ئىلگىرى سۈرىدۇ. تاپشۇرۇق ئاتامائارىپنىڭ قىممىتىنى تونۇپ يېتىش

 بولۇشىغا نىسبەتەن ئىجابىي پوزىتسىيە نامايان قىلىش پۇرسىتىنى يارىتىپ بېرىدۇ.

ئانىالرنىڭ ئارىلىشىشى بالىنىڭ بىلىم ئېلىش جەريانىغا دەخلى قىلىشىمۇ مۇمكىن. -ئەمما، تاپشۇرۇققا ئاتا

ئانىالر ئىشلەتكەن ئۆگىتىش ئۇسۇلى دەرسخانىدا قولالنغان ئۇسۇلغا ئوخشىمايدىكەن، بالىالر گاڭگىراپ -ىلەن، ئاتامەس
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ئانىالر ئىشلەپ تاماملىۋېتىدىكەن، ئۇ ھالدا بۇ -قېلىشى مۇمكىن. ئەگەر باال ئۆزى ئىشلىيەلەيدىغان تاپشۇرۇقنى ئاتا

 ان بولىدۇ. ئانا بالىنىڭ بىلىم ئېلىشىغا دەخلى قىلغ-ئاتا

دۇ. شۇ الرنىڭ تاپشۇرۇقىغا كۆڭۈل بۆلسە، مەكتەپ بىلەن ئائىلە ئوتتۇرىسىدىكى ئاالقە كۈچىيىئانىالر بالى-ئاتا

 ۇرۇق ئارقىلىقئانىالر تاپش-ەپ بالىلىرىدىن نېمىنى كۈتىدىغانلىقىنى ئايدىڭالشتۇرۇۋاالاليدۇ. ئاتائانىالر مەكت-ئارقىلىق ئاتا

ىنىڭ لىش ئەھۋالېمىلەرنى ئۆگىنىۋاتقانلىقىنى، ھەمدە بالىلىرىنىڭ دەرسلەرنى ئۆزلەشتۈرۈۋېبالىلىرىنىڭ مەكتەپتە ن

 قانداقلىقىنى بىۋاسىتە بىلىۋاالاليدۇ.

ئانىالر -ا، ئاتاتەتقىقات نەتىجىلىرىنىڭ كۆرسىتىشىچە، ئەگەر بىر باال تاپشۇرۇق ئىشلەشتە قىينىلىۋاتقان بولس

ەھۋالدا ئقىلىپ، تاپشۇرۇق ئىشلەش جەريانىغا ئارىلىشىشى كېرەك. بۇنداق  بۇنداق ئەھۋالغا ھەر ۋاقىت دىققەت

اخشى يېخىمۇ كۆپ ياردەم سورىشى مۇمكىن. ئەگەر بىر بالىنىڭ مەكتەپتىكى ئوقۇشى ئانىالردىن ت-ئوقۇتقۇچىالرمۇ ئاتا

نىڭ ەپكە يۆتكىشى، بالىانىالر دىققىتىنى بالىنىڭ تاپشۇرۇق ئىشلەشتىكى تاللىشىنى قولالش تەرئ-بولىدىكەن، ئاتا

 تاپشۇرۇقنى مۇستەقىل ئىشلىشىگە ئارىلىشىۋالماسلىقى كېرەك. 

قال يدۇ. شۇنداتاپشۇرۇق ئوقۇغۇچىالرنىڭ بىلىم ئىگىلەش ئۈنۈمىنى ئۆستۈرۈشنىڭ بىر ئۈنۈملۈك ۋاسىتىسى بوالال

اليدۇ. تاپشۇرۇق ئۈنۈملۈك ۋاسىتىسىمۇ بوالانىالر ئۆزلىرىنىڭ مەكتەپنى قەدىرلەيدىغانلىقىنى بالىلىرىغا بىلدۈرۈشنىڭ ئ-ئاتا

ان ئۈمىد ىن كۈتىدىغئارقىلىق ئېرىشىدىغان نەتىجىگە تەسىر كۆرسىتىدىغان نۇرغۇن ئامىلالر مەۋجۇت بولغاچقا، تاپشۇرۇقت

 ئەمەلىيەتكە ئۇيغۇن بولۇشى كېرەك. 

نىڭ الرئانىالرغا ئۇ-بىلەن ئاتاتاپشۇرۇق بەلگىلىمىلىرى بىلەن تاپشۇرۇقنى ئىشلەش جەريانلىرى، ئوقۇتقۇچىالر 

ك. ېرىشى كېرەبئوقۇغۇچىلىرىنىڭ ئاالھىدە ئېھتىياجى بىلەن ئاالھىدە ئەھۋالىغا ئاساسەن ئىش كۆرۈش ئەركىنلىكىنى 

ور زىرىنى ئەڭ ئاشۇنداق قىلغاندا، ئۇالر تاپشۇرۇقنىڭ ئىجابىي تەسىرىنى ئەڭ زور دەرىجىدە كۈچەيتىپ، سەلبىي تەس

 اليدۇ.دەرىجىدە ئازايتا

 

 انىالرغا ئومۇمىي تەۋسىيەئ-. تاپشۇرۇق ھەققىدە ئاتا6

ورنى ىڭ تېلېۋىز( بالىڭىزغا تاپشۇرۇق ئىشلەيدىغانغا بىر جىمجىت ۋە يورۇق جاينى ھازىرالپ بېرىڭ. بالىڭىزن1)

ىلەن، مەس ئېچىپ قويۇپ تاپشۇرۇق ئىشلىشىنىڭ، ھەمدە زېھنىنى چاچىدىغان باشقا ئىشالر يۈز بېرىۋاتقان يەردە،

 ىقىۋاتقان يەردە تاپشۇرۇق ئىشلىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىڭ.چ-كىشىلەر كىرىپ

. بالىڭىز رالپ بېرىڭ( بالىڭىز ئېھتىياجلىق بولغان قەغەز، قەلەم ۋە لۇغەت قاتارلىق ماتېرىيالالرنى تولۇق ھازى2)

سا ئۇالرنى سوراپ، ئەگەر الزىم بول وق، ئۇالردىني-بەزى پروجېكتلەر ئۈچۈن بەزى ئاالھىدە ماتېرىيالغا ئېھتىياجى بارمۇ

 ئالدىن تەييارالپ بېرىڭ.

ى ۇق ئىشلەشن( تاپشۇرۇق ئۈچۈن ھەر كۈندىكى مەلۇم بىر مۇقىم ۋاقىتنى بېكىتىپ بېرىڭ. بالىڭىزنىڭ تاپشۇر3)

الر ۇقڭ تاپشۇركېچىكتۈرۈپ، پەقەت ئۇخالشنىڭ ئالدىدىال ئىشلىشىگە يول قويماڭ. ئەگەر قىلىدىغان پروجېكت ياكى چو

رۇشنى لىرى چۈشتىن بۇرۇن ياكى چۈشتىن كېيىنكى ۋاقىتالرغا ئورۇنالشتۇيەكشەنبە كۈن-بار بولىدىكەن، ئۇالرنى شەنبە

نىڭغا ئويلىشىپ بېقىڭ. ئۇنداق تاپشۇرۇقالرنى باشقا ساۋاقداشالر بىلەن بىللە ئىشلەشكە توغرا كەلسە، ئۇ

 كۈنلىرى ئەڭ مۇۋاپىق بولىدۇ. يەكشەنبە-شەنبە

ى سۆزلەپ تاپشۇرۇققا نىسبەتەن ئىجابىي پوزىتسىيە تۇتۇڭ. بالىڭىزغا مەكتەپنىڭ نەقەدەر مۇھىملىقىن( 4)

يىسى ان پوزىتسىتۇرۇڭ. سىزنىڭ تاپشۇرۇقالرغا تۇتقان پوزىتسىيىڭىز بالىڭىزنىڭ تاپشۇرۇققا نىسبەتەن شەكىللىنىدىغ

 ئۈچۈن ئۈلگە بولىدۇ. 

ن قابىلىيەتلەر، سىز ھازىر بىر چوڭ ئادەم بولۇش سۈپىتىڭىز بىلەن قىلىۋاتقان ( بالىڭىزغا ئۇالر ھازىر ئۆگىنىۋاتقا5)
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ئىشالر بىلەن زىچ مۇناسىۋەتلىك ئىكەنلىكىنى كۆرسىتىپ قويۇڭ. بالىڭىز كىتاب ئوقۇغاندا، سىزمۇ كىتاب ئوقۇڭ. ئەگەر 

 ېسابلىرىنى قىلىڭ.بالىڭىز ھېساب ئىشلەۋاتقان بولسا، سىزمۇ ئۇنىڭ بىلەن بىللە ئولتۇرۇپ، ئائىلە ھ

 

 «ېلىش كۈنىبالىالرنى ئىشقا ئەك»ئامېرىكىدىكى نۇرغۇن ئىدارىلەر ھەر يىلىدىكى بىر خىزمەت كۈنىنى  ئىالۋە:

(Take the kids to work dayقىلىپ بېكىتىپ، شۇ كۈنى كىچىك بالىلىرى بار خىزمەتچىلەرنىڭ ھەممىس ) ىنى

ىڭ قانداق ك خىزمىتىن. شۇ كۈنى بالىالر دادىسى ياكى ئاپىسىنىڭ بىر كۈنلۈبالىلىرىنى ئىشقا ئەكېلىشكە رىغبەتلەندۈرىدۇ

ى، قانداق بىلىم نداق قاتتىق ئىشلەيدىغىنى، نېمە ئىش قىلىدىغىنئانىسىنىڭ قا-بولىدىغانلىقىنى ئۆز كۆزى بىلەن كۆرىدۇ. ئاتا

 پ يېتىدۇ. نلىقىنى تولۇق چۈشىنىۋە قابىلىيەتلەرنى ئىشقا سالىدىغانلىقىنى، ۋە پۇلنى قانداق تەستە تاپىدىغا

 

جاۋابىنى  ن سوئالنىڭ( بالىڭىز سىزدىن ياردەم سورىغاندا، سىز ئۇنىڭغا يول كۆرسىتىپ بېرىپ، تاپشۇرۇقتا سورالغا6)

 يدۇ. ئەگەردەپ بەرمەڭ. ئەگەر جاۋابىنى سىز دەپ بەرسىڭىز، بالىڭىز تاپشۇرۇقتا سورالغان مەزمۇننى ئۆگىنەلمە

منى قىلىپ مېنىڭ ئىشى مەن قىينالغان ۋاقتىمدا باشقىالر»دىن ئارتۇق ياردەم بېرىپ كەتسىڭىز، بالىڭىزدا بالىڭىزغا ھەددى

 ، دېگەن ئاڭ شەكىللىنىپ قالىدۇ. «بېرىدىكەن

م وقۇم ياردە( ئەگەر ئوقۇتقۇچى بەزى تاپشۇرۇقالردا سىزنىڭ ياردەم قىلىشىڭىزنى تەلەپ قىلىدىكەن، سىز چ7)

ىر سەپتە بىلەن ھەمكارلىشىڭ. شۇنداق قىلسىڭىز، بالىڭىز مەكتەپ بىلەن ئائىلىنىڭ ئوخشاش قىلىڭ. ئوقۇتقۇچى ب

 تۇرۇپ ئىش قىلىدىغانلىقىنى بىلىۋاالاليدۇ. ئوقۇتقۇچىنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە ئىش قىلىڭ.

 ئۇنىڭغاىز ( ئەگەر بەزى تاپشۇرۇقالر بالىڭىزنىڭ ئۆز ئالدىغا مۇستەقىل ئىشلىشىنى تەلەپ قىلىدىكەن، س8)

ولىنى يوقىتىپ ىدىن زىيادە كۆپ ئارىلىشىۋالىدىكەن، تاپشۇرۇق ئۆزىنىڭ ئىجابىي رئانىالر ھەدد-ئارىلىشىۋالماڭ. ئەگەر ئاتا

ۈملۈك ىڭ ئەڭ ئۈنقويىدۇ. تاپشۇرۇق بالىالردا مۇستەقىل ۋە ئۆمۈر بويى ئۆگىنىش قىلىش قابىلىيەتلىرىنى يېتىلدۈرۈشن

 ئۇسۇلىدۇر. 

ڭ. شۇ ئىشالردىن خەۋەردار بولۇپ تۇرۇڭ. بالىڭىزنىڭ مۇئەللىمى بىلەن سۆزلىشىپ تۇرۇ( مەكتەپتىكى 9)

 ۇڭ.بىلىپ تۇر ئارقىلىق تاپشۇرۇقنىڭ مەقسىتىنى، ھەمدە بالىڭىزنىڭ سىنىپىنىڭ تۈزۈمىنىڭ نېمە ئىكەنلىكىنى چوقۇم

ىكىنى اپشۇرۇق ئىكەنل( بالىڭىزغا ياردەملىشىپ، ئۇنىڭغا نېمىنىڭ تەس تاپشۇرۇق، نېمىنىڭ ئاسان ت10)

 چوڭ قىيىن ئايدىڭالشتۇرۇپ بېرىڭ. بالىڭىز تەس تاپشۇرۇقنى ئالدىدا ئىشلىسۇن. مۇشۇنداق قىلىش بالىڭىزغا ئەڭ

ىشلەپ نى تېزال ئئۆتكەلگە دۇچ كەلگەندە ئەڭ ھوشيار بولۇشنى ئۆگىتىدۇ. بالىڭىز ھېرىپ قالغاندا ئاسان تاپشۇرۇقالر

 بوالاليدۇ. 

ىڭ. ئەگەر ى ئوقۇشنى ياخشى ئېلىپ ماڭالماسلىق ۋە ئىچى پۇشۇش ئاالمەتلىرىگە دىققەت قىل( بالىڭىزدىك11)

 بالىڭىز زېھنىنى مەلۇم بىر مەسىلىگە يىغالمايدىكەن، ئۇنى بىر ئاز تەنەپپۇس قىلدۇرۇڭ. 

ھايىتى ەشتە ناىشلئ( بالىڭىز تاپشۇرۇق ئىشلەشتە ئالغا باسقاندا، ئۇنى مۇكاپاتالڭ. ئەگەر بالىڭىز تاپشۇرۇق 12)

برىكلەپ، ش بىلەن تەمۇۋەپپەقىيەتلىك بولىدىكەن ھەمدە قاتتىق تىرىشىدىكەن، ئۇنىڭ مۇۋەپپەقىيىتىنى بىرەر ئاالھىدە ئى

اخشى ي، بالىڭىز بالىڭىزنىڭ ئىجابىي تىرىشچانلىقىنى يەنىمۇ كۈچەيتىڭ. مەسىلەن، بالىڭىزنى بىرەر باغچىغا ئاپىرىش

 ىپ بېرىش قاتارلىقالر.كۆرىدىغان بىر نەرسىنى ئېل

 

 انىالرغا تەۋسىيەئ-. كىتاب ئوقۇش تاپشۇرۇقى ھەققىدە ئاتا7

 ( بالىڭىز ھەر كۈنى ئاخشىمى سىزگە ئۈنلۈك ئاۋازدا كىتاب ئوقۇپ بەرسۇن.1)

( بالىڭىزنىڭ ھەر كۈنى ئاخشاملىق كىتاب ئوقۇش تاپشۇرۇقىنى ئىشلىشى ئۈچۈن، ئۇنىڭغا زېھىننى چاچىدىغان 2)
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 ن خالىي بىر جىمجىت يەرنى تېپىپ بېرىڭ.ئىشالردى

، ۋە ىدىغانلىقى( بالىڭىز كىتاب ئوقۇۋاتقاندا، ئۇنىڭغا ئۆي، كۆل ۋە چۆل دېگەندەك سۆزلەرنىڭ قانداق يېزىل3)

 قانداق ئوقۇلىدىغانلىقىنى دەپ بېرىڭ.

لىدىكەن، ئوقۇپ قا( ئەگەر بالىڭىز سىزگە ئۈنلۈك ئاۋازدا كىتاب ئوقۇپ بېرىۋېتىپ بەزى يەرلەرنى خاتا 4)

 بالىڭىزغا خاتالىقنى ۋە ئۇنىڭ توغرا ئوقۇلۇشىنى كۆرسىتىپ بېرىڭ.

ىسىمنى ىر جۈملە ق( بالىڭىز بىر خاتا ئوقۇپ قالغان سۆزنى تۈزىتىش ئۈچۈن توختاپ قالغاندا، ئۇنىڭغا ھېلىقى ب5)

 ىڭ. ىغا كاپالەتلىك قىلباشتىن باشالپ قايتا ئوقۇتۇپ، چوقۇم ئۇ جۈملىنىڭ مەنىسىنى توغرا چۈشىنىۋېلىش

 ىلىڭ.ق( بالىڭىزدىن ھېكايىنىڭ مەزمۇنىنى ئۆزىنىڭ سۆزى بىلەن قايتىدىن تەسۋىرلەپ بېرىشنى تەلەپ 6)

پات -زنى پات( بالىڭىزنىڭ ئوقۇۋاتقان مەزمۇنالرنى قانچىلىك چۈشەنگەنلىكىنى بىلىپ بېقىش ئۈچۈن، بالىڭى7)

 دىكى ئادەملەر ۋە ۋەقەلەر ھەققىدە سوئال سوراپ تۇرۇڭ.كىتاب ئوقۇشتىن توختىتىپ، ئۇنىڭدىن ھېكايى

گەن الىڭىز بەر( بالىڭىزدىن ھېكايىدىكى بىر ئادەمنىڭ نېمە ئۈچۈن مەلۇم بىر ئىشنى قىلغانلىقىنى سوراپ، ب8)

 جاۋابنى ھېكايىدىكى ئۇچۇرالر بىلەن ئىسپاتالپ بېرىشنى تەلەپ قىلىڭ.

ۋە  غانلىقىنى،بالىڭىزدىن ھېكايىنىڭ كېيىنكى قىسمى قانداق چىقىدى ( بىر ھېكايىنى ئوقۇپ بولۇشتىن بۇرۇن،9)

 نېمىشقا شۇنداق بولىدىغانلىقىنى سوراپ تۇرۇڭ. 

 

 انىالرغا تەۋسىيەئ-. ھېساب تاپشۇرۇقى ھەققىدە ئاتا8

 .كىتابىنى ئىشلەپ مېڭىشقا رىغبەتلەندۈرۈڭ« كۈنلۈك ھېساب تاپشۇرۇقى»( بالىڭىزنى مەلۇم بىر 1)

ك ھېساب ڭىز ھېسابتا ھاسىل قىلىۋاتقان ئىلگىرىلەشنى بىلىپ تۇرۇڭ. بالىڭىزنىڭ ھەر بىر كۈنلۈ( بالى2)

 تاپشۇرۇقىنى ئىشلەش ئەھۋالىنى تەكشۈرۈپ تۇرۇڭ.

پات -( ئەگەر بالىڭىزنىڭ ھېساب تاپشۇرۇقىنى بىلەلمەي قالسىڭىز، ئۇنىڭ ئوقۇتقۇچىسى بىلەن پات3)

 ئاالقىلىشىپ تۇرۇڭ.

قىلىشىپ، ىز ھېساب دەرسىنىڭ تاپشۇرۇقىدا قىينىلىپ قالغان بولسا، ئوقۇتقۇچى بىلەن ئاال( ئەگەر بالىڭ4)

ۈن نىڭ ئوقۇشىنى ياخشىالش ئۈچيوق، بالىڭىز-بالىڭىزنىڭ ئۆگىنىۋاتقىنى ئۆزىنىڭ سىنىپ يىللىقىغا توغرا كېلەمدۇ

 ئۆيىڭىزدە نېمە ئىشالرنى قىلىشىڭىز كېرەك، دېگەنلەرنى سوراپ بېقىڭ.

تەپتىن ىڭىزنى مەكگەر بالىڭىز ھەقىقەتەنمۇ ياردەمگە ئېھتىياجلىق بولسا، بالىڭىزنىڭ ئوقۇتقۇچىسىدىن بال( ئە5)

 چۈشكەندىن كېيىنكى دەرس تەكرارالش پائالىيىتىگە قاتناشتۇرۇشنى تەلەپ قىلىڭ.

ەرس دقا ( مەكتەپ مۇدىرى بىلەن بىرلىكتە، مەكتەپتە يۇقىرى يىللىقنىڭ ئوقۇغۇچىلىرى تۆۋەن يىللىق6)

ى وگراممىلىرتەكرارالپ بېرىش پروگراممىسىنى يولغا قويۇش ھەققىدە ئىش ئېلىپ بېرىڭ. بۇنداق دەرس تەكرارالش پر

 ناھايىتى ياخشى نەتىجە بەرگەن بولۇپ، ئۇنى بالىالرمۇ ناھايىتى ياخشى كۆرىدۇ.

ىڭ ھېساب شالردىن بالىڭىزن( ئۆي ئىچىدىكى تاماق ئېتىش ۋە بىر نەرسىلەرنى رېمونت قىلىش قاتارلىق ئى7)

 ئىشلەش قابىلىيىتىنى كۈچەيتىدىغان پۇرسەت سۈپىتىدە پايدىلىنىڭ. 

ىنىڭ ا ئوقۇتقۇچ( بالىڭىزغا ھېساب دەرسى قانداق ئۆتۈلۈۋاتقانلىقىنى بىلىۋېلىشقا تىرىشىڭ، ھەمدە بالىڭىزغ8)

انداق الىڭىزغا قبتقۇچى بىلەن پاراڭلىشىپ، دەرس ئۆتۈش مېتودى بىلەن زىددىيەتلىشىدىغان ئۇسۇلالرنى ئۆگەتمەڭ. ئوقۇ

اخشى ن قانداق يياردەم قىلسىڭىز بولىدىغانلىقىنى سوراڭ. ئوقۇتقۇچىدىن ئىنتېرنېتتا ئۆيدە پايدىلىنىشقا بولىدىغا

 مەنبەلەرنىڭ بارلىقىنى سوراڭ. 

لىدىغانلىقى ھەققىدە ( ھەر يىللىق ئوقۇشنىڭ بېشىدا، سىزنىڭ بالىڭىزغا قانداق ياردەملەرنى بەرسىڭىز بو9)
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 ئوقۇتقۇچىدىن سوراپ، ئۇنىڭ تەۋسىيىسىنى ئېلىۋېلىڭ.

 

 ئامېرىكا مائارىپ مىنىستىرلىقى تەييارلىغان ماتېرىيالنىڭ مەزمۇنى مۇشۇ يەردە ئاخىرالشتى. 

 

ە يرىدا تەۋسىئامېرىكىنىڭ تەرەققىيات ئەھۋالى ۋە دۆلەت تۈزۈمى جۇڭگونىڭكى بىلەن ئوخشاش بولمىغاچقا، يۇقى

ئانىالرنىڭ -پ كەتمەسلىكى مۇمكىن. شۇڭا ئاتايۈز ماس كېلى-قىلىنغان بەزى ماددىالر ئۇيغۇر جەمئىيىتىگە يۈزدە

 ئۇالردىن جانلىق پايدىلىنىشى ئۈمىد قىلىمەن.

 

 بولغاچقا، كىشىلەر جەمئىيەتتە پايدىلىنىدىغان بىلىملەرنىڭ ھەممىسىنى دەرسخانىدا ئۆگىنەلمەيدۇ. شۇنداق

ياقەتلىك كى داڭلىق مەكتەپلەر باكاالۋر ئوقۇغۇچى قوبۇل قىلىش ئۈچۈن ئىلتىماس قىلغۇچىالرنىڭ الئامېرىكىدى

قى ئىكەنلىكى ياكى ئەمەسلىكىنى بېكىتكەندە، ئوتتۇرا مەكتەپتىكى ئوقۇش نەتىجىسى بىلەن دەرستىن سىرت

مەن  ى سۈپىتىدە،ئىشالرنىڭ بىر مىسالئىشلىرىدىكى ئىپادىسىنىمۇ ئوخشاش دەرىجىدە مۇھىم ئورۇنغا قويىدۇ. مۇشۇنداق 

بايان قىلىپ  ىغانلىقىنىتۆۋەندە ئامېرىكا خارۋارد ئۇنىۋېرسىتېتى يېڭى ئوقۇغۇچى قوبۇل قىلغاندا قايسى جەھەتلەرگە قارايد

 ئۆتىمەن. تۆۋەندىكى ئۇچۇرالر خارۋارد ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ تور بېتىدىن ئېلىندى.

 

 ئىلتىماسىڭىزنى قانداق باھااليدۇ؟ . خارۋارد ئۇنىۋېرسىتېتى سىزنىڭ 9

م ۋە چىغا ئايرىبىز )يەنى خارۋارد ئۇنىۋېرسىتېتى( ئوقۇغۇچى قوبۇل قىلىش جەريانىدا، ھەر بىر ئىلتىماس قىلغۇ

ە ئۆزىنىڭ پروفېسسورلىرى ئۈچۈن ئەڭ ياخشى مائارىپچى بىرى ئۈچۈن ۋ-ئەستايىدىل مۇئامىلە قىلىمىز. بىز بىر

رۈپ ىغبەتلەندۈرالرنى، ئالىي مەكتەپتىكى ۋە ئۇنىڭدىن كېيىنكى ھاياتىدا ئەتراپىدىكىلەرنى بوالاليدىغان ئوقۇغۇچى

 قوزغىتااليدىغان كىشىلەرنى تېپىشقا تىرىشىمىز. 

 

وبۇل قوقۇغۇچىسى ئامېرىكىدىكى خارۋارد ئۇنىۋېرسىتېتىغا ئوخشاش داڭلىق مەكتەپلەرنىڭ بەزىلىرى باكاالۋر ئ ئىالۋە:

نى چىقىرىپ تلىشىدۇ. بەزىلىرى بولسا بىر قىسىم سوئالالرئايرىم سۆھبە-ىلتىماس قىلغۇچى بىلەن ئايرىمقىلىشتا ھەر بىر ئ

 ( يازغۇزىدۇ. Personal Statementبېرىپ، شۇ ئاساستا بىر پارچە ماقالە )

 سمىبىر قى سىزنىڭ ئىلتىماسىڭىزنى كۆزدىن كۆچۈرگەندە، بىز نۇرغۇن نۇقتىالرغا دىققەت قىلىمىز. ئۇالرنىڭ

 تۆۋەندىكىدەك:

 

 يۇقىرىغا ئۆرلەش ئىقتىدارىڭىز ۋە يوشۇرۇن كۈچىڭىز:

 وقۇش ۋە كىشىلىك ھايات جەھەتتە سىز ئۆز ئىقتىدارىڭىزنى ئەڭ يۇقىرى چەككىچە ئىشقا سااللىدىڭىزمۇ؟ئ--

 ز ئىقتىدارىڭىزنىڭ دائىرىسىدىن چىقىپ ئىش قىلىپ بېقىشقا ئۇرۇنۇپ باقتىڭىزمۇ؟ سىز ئۆ--

شقا يىتىڭىزنى تولۇق ئىۇش، پۈتۈن كۈنلۈك خىزمەت، ياكى يېرىم كۈنلۈك خىزمەت جەھەتتە ئۆز ئىمكانىسىز ئوق--

 سېلىپ ئىشلەپ باقتىڭىزمۇ؟

 لغۇدەك كۈچىڭىز بارمۇ؟سىزنىڭ تېخىمۇ كۆپرەك ئىشالرنى قى--

 نىپ كەلدىڭىز؟ھازىرغىچە ۋاقىتتىن قانداقراق پايدىلى--

ىش ئىزدىن بىر ئىشنى باشلىياالمسىز؟ سىزنى بىر ىقاالمسىز؟ سىز ئۆزلۈكىڭسىز بىر ئىشنى ئۆزىڭىز ئويالپ چ--

 قىلىشقا ئۈندەيدىغان كۈچ نەدىن كېلىدۇ؟
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ىزدە بىر يۆنىلىش بارمۇ؟ بولسا، ئۇ قايسى؟ ئەگەر بولمىسا، سىز ھازىر كۆپ ساھەلەر ئۈستىدە س--

 ئىزدىنىۋاتامسىز؟

يىل ئۆتكەندە، سىز قانداق بىر ئادەم بولىسىز؟  25كەندە، ياكى تيىل ئۆ 5ھازىردىن باشالپ بىر يىل ئۆتكەندە، --

 سىز ئەتراپىڭىزدىكىلەر ئۈچۈن مەلۇم تۆھپە يارىتىپ بېرەمسىز؟

 ر ئىنسان؟ كەلگۈسىدە قانداق بىر ئىنسان بولماقچى؟سىز ھازىر قانداق بى--

 

 پائالىيەتلىرىڭىز:-قىزىقىشىڭىز ۋە ئىش

رتقى پائالىيەتلەرگە، ياكى خۇسۇسىي قلىي ئەمگەككە، دەرستىن سىسىز بىرەر ساھەگە، مەسىلەن، ئە--

 ئىشالرغا، ناھايىتى قاتتىق ئەھمىيەت بېرەمسىز؟

 ىز ئۆزىڭىزنىڭ قىزىقىشىدىن نېمىلەرنى ئۆگەندىڭىز؟ سىز ئۆزىڭىز قىزىقىدىغان ئىشالردىن قايسىلىرىنىس--

ەتكە اق مەغلۇبىيمۇۋەپپەقىيەتكە ئېرىشتىڭىز، ياكى قاندقىلدىڭىز؟ نەتىجىلەرنى قانداق قولغا كەلتۈردىڭىز؟ قانداق 

 ئۇچرىدىڭىز؟ ئاشۇ مۇۋەپپەقىيەت ۋە مەغلۇبىيەتلەردىن نېمىلەرنى ئۆگەندىڭىز؟

 ەرستىن سىرتقى پائالىيەتلەر، تەنتەربىيە، جامائەت، ياكى ئائىلە ئىشلىرىدا سىز پۇرسەتلەردىن تولۇقد--

 پايدىالندىڭىزمۇ؟

پىتى قانداق؟ سىز بىر ئىشقا پۈتۈن ۋۇجۇدىڭىز بىلەن كىرىشەلەمسىز، ەتلىرىڭىزنىڭ سۈھەرىك-سىزنىڭ ئىش--

 ياكى لىدېرلىق )باشلىقلىق( رولىنى ئاالالمسىز؟

ەرستىن ەگەر ئائىلە ئىشلىرى، خىزمەت، ياكى باشقا مەسئۇلىيەتلەر تۈپەيلىدىن سىز تولۇق ئوتتۇرا مەكتەپتە دئ--

ۋاقىتلىرىدا  نىڭ ئەركىنىشىپ كېتەلمىگەن بولسىڭىز، سىز خارۋارد ئۇنىۋېرسىتېتىدا ئۆزىڭىزسىرتقى پائالىيەتلەرگە كۆپ قاتن

 نېمە ئىشالرنى قىلىشنى ئويالۋاتىسىز؟

 

 كىشىلىك خاراكتېرىڭىز ۋە مىجەزىڭىز:

 ۈن قانداق تالالشالرنى ئالدىڭىز؟ نېمە ئۈچۈن؟ھازىرغىچە ئۆزىڭىز ئۈچ--

 ( كىشىلەردىنمۇ؟Late bloomer, [3]نەتىجە يارىتىدىغان ) سىز سەل ياشقا چوڭايغاندا ئاندىن--

 ىز(؟ىز يېڭى ئىدىيە ۋە يېڭى كىشىلەرگە قانداق مۇئامىلە قىلىسىز )ئۇالرغا قۇچاق ئاچامسىز ياكى ئاچمامسس--

لغان ئىشەنچىڭىز، مىجەزدىكى ئۆزىڭىزگە بو-ىزنىڭ پىشىپ يېتىلىشىڭىز، خاراكتېرىڭىز، لىدېرلىقىڭىز، ئۆزس--

قىڭىز كى سىلىقلىزغىنلىقىڭىز، يۇمۇرلۇقىڭىز، كۈچ ۋە ئىرادىڭىز، باشقىالرغا كۆڭۈل بۆلۈشىڭىز، ۋە بېسىم ئاستىدىقى

(graceقانداق؟ ) 

 

 خارۋارد ئۇنىۋېرسىتېتى جامائىتىگە تۆھپە قوشۇشىڭىز:

 اياتىنىڭ بېسىمى بىلەن ئەركىنلىكىگە ماسلىشاالمسىز؟سىز ئالىي مەكتەپ ھ--

ېرەمسىز؟ سىز خارۋارد ئۇنىۋېرسىتېتى ۋە سىزنىڭ ساۋاقداشلىرىڭىزغا بىرەر ئىش قىلىپ بسىز خارۋارد --

 ئۇنىۋېرسىتېتىدىكى سەرگۈزەشتلىرىڭىزدىن پايدا ئاالالمسىز؟

ىگە سىز اشقا ئوقۇغۇچىالر سىز بىلەن بىر ياتاقتا تۇرسا، سىز بىلەن تاماقنى تەڭ يېيىشىپ بەرسە، بىر لېكسىيب--

ىلەن سىدا سىز بسا، سىز بىلەن بىر ئەترەتتە بولسا، ياكى بىر دەرستىن سىرتقى پائالىيەت گۇرۇپپىبىلەن تەڭ قاتناش

 يېقىندىن ھەمكارالشسا بوالمدۇ؟
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 . ئاخىرقى سۆز10

ان ئىدىم. بۆلۈمى ئۈچۈن خېلى كۆپ نەرسىلەرنى ئويالپ قويغ« ئاخىرقى سۆز»مەن ئەسلىدە مەزكۇر ماقالىنىڭ 

اق ىڭىزنى قاندخارۋارد ئۇنىۋېرسىتېتى سىزنىڭ ئىلتىماس»ەرنىڭ خېلى كۆپ قىسمى ماقالىنىڭ كېيىن قارىسام، ئۇ گەپل

 دېگەن بۆلۈمىدە دېيىلىپ بولۇپتۇ. شۇڭا مەن ئۇالرنى بۇ يەردە قايتا تەكرارلىمايمەن.« باھااليدۇ؟

ڭ چوڭالرنى ئەللەر ئىنسانالرنىڭ بىئولوگىيىلىك جەھەتتىكى يارىلىش ئەھۋالىغا ئاساسەن، دۇنيادىكى كۆپىنچە

ىرمىگۈچە بىر كياشقا  18سائەت قىلىپ بەلگىلىگەن. غەرب ئەللىرىدە بىر ئادەم  8كۈندىلىك خىزمەت ئىشلەش ۋاقتىنى 

ىشلەيدىغان ۋاقتى، سائەت ئىشلەيدىغان بولغاندىكىن، بالىالرنىڭ ئ 8باال ھېسابلىنىدۇ. چوڭالر كۈنىگە ئەڭ كۆپ بولسا 

 8زمۇ اقتى ھەرگىۋلەن شۇغۇللىنىدىغان، ياكى ئۆگىنىش قىلىدىغان ۋە تاپشۇرۇق ئىشلەيدىغان بولۇپمۇ ئەقلىي ئەمگەك بى

پشۇرۇق سائەتتىن ئېشىپ كەتمەسلىكى كېرەك. شۇڭالشقا ئامېرىكا ھۆكۈمىتى باشالنغۇچ مەكتەپ بالىلىرىنىڭ تا

ارغاندىمۇ ھەرگىزمۇ بىر سائەتتىن ىنىپقا بس-6مىنۇتتىن كۆپ قىلماسلىق،  20ىنىپنى پۈتتۈرگۈچە س-2ئىشلەش ۋاقتىنى 

 كۆپ قىلماسلىقنى تەۋسىيە قىلغان. 

سىنى ھېس مەن ئامېرىكىدىكى مەكتەپلەرنىڭ ھەر خىل پائالىيەتلىرىگە قاتنىشىش جەريانىدا مۇنداق بىر نەر

ىلىملىرى ۋە بدىغان گىنىقىلدىم: بالىالرنىڭ دەرسخانىنىڭ سىرتىدا ئۆگىنىدىغان بىلىملىرى ۋە قابىلىيەتلىرى دەرسخانىدا ئۆ

ىتېتى رد ئۇنىۋېرسخارۋا»قابىلىيەتلىرى بىلەن ئوخشاش دەرىجىدە مۇھىم. بۇنىڭ بىر ئىسپاتى سۈپىتىدە بىز يۇقىرىدىكى 

ۆرسىتىلگەن دېگەن مەزمۇنغا قاراپ باقساق بولىدۇ. ئاشۇ بۆلۈمدە ك« سىزنىڭ ئىلتىماسىڭىزنى قانداق باھااليدۇ؟

ۇر. ھازىر ان ئىشالردڭ سىرتىدا ئىگىلەيدىغان نەرسىلەر ياكى دەرسخانىنىڭ سىرتىدا قىلىدىغنەرسىلەر ئاساسەن دەرسخانىنى

مەزمۇن  ۇشتۇرۇلغانيېڭىلىق يارىتىشتا ئامېرىكا دۇنيا بويىچە بىرىنچى ئورۇندا تۇرىدۇ. مېنىڭچە مەزكۇر ماقالىدا تون

 دۇ. ۈپ بېرەلەيىلالرنى خېلى ئوبدان چۈشەندۈرئامېرىكىنىڭ ئاشۇنداق ئورۇنغا ئېرىشەلىشىدىكى بىر قىسىم مۇھىم ئام

 

 پايدىلىنىش ماتېرىياللىرى:

[1] Homework tips for parents 

http://www2.ed.gov/parents/academic/involve/homework/homeworktips.pdf 

 

[2] How Your Application is Considered at Harvard University? 

https://college.harvard.edu/admissions/application-process/what-we-look 

 

[3] Late Bloomer 

http://en.wikipedia.org/wiki/Late_bloomer 

http://www2.ed.gov/parents/academic/involve/homework/homeworktips.pdf
https://college.harvard.edu/admissions/application-process/what-we-look
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 ئامېرىكا باشالنغۇچ مەكتەپلىرىنىڭ دەرسى ۋە ئوقۇتقۇچىلىرى

 كۈنى-9اينىڭ ئ-6يىلى -2014

 

 

ن كېيىن، ۇشتۇرغاندىمەن ئالدىنقى بىر ماقالىدا ئامېرىكا باشالنغۇچ مەكتەپلىرىنىڭ تاپشۇرۇق بېرىش ئەھۋالىنى تون

زىپتۇ. مەن ئىنكاس يې ر ئۆتۈلىدىغانلىقىنى سوراپبەزى قېرىنداشالر ئامېرىكىدىكى باشالنغۇچالردا بالىالرغا نېمە دەرسلە

 ىمەن.مەزكۇر ماقالىدا ئامېرىكا باشالنغۇچ مەكتەپلىرىنىڭ يەنە بىر قىسىم ئەھۋاللىرىنى تونۇشتۇرۇپ ئۆت

 

 . ئۆتۈلىدىغان دەرسلەر ۋە ئۇالرنىڭ ھەپتىلىك ئۆتۈلۈش سائىتى1

دوكالتىغا ئاساسالنغاندا،  يىلىدىكى بىر-1997نىڭ « مەملىكەتلىك مائارىپ ستاتىستىكا مەركىزى»ئامېرىكىنىڭ 

ۇنداق مائەت سانى ئامېرىكىدىكى باشالنغۇچنىڭ بالىلىرىغا ئۆتۈلىدىغان دەرسلەر ۋە ئۇالرنىڭ بىر ھەپتىلىك ئۆتۈلۈش س

 :[1]ئىكەن 

 

 (:Core Subjectsيادرو دەرسلەر )

 تسائە 9.4ئىنگلىزچە، كىتاب ئوقۇش، ۋە تىل سەنئىتى: ھەپتىسىگە 

 سائەت 4.6ھېساب ۋە ماتېماتىكا: ھەپتىسىگە 

 سائەت 2.6ەن ۋە تارىخ: ھەپتىسىگە پ-ئىجتىمائىي

 تسائە 2.3پەن: ھەپتىسىگە -تەبىئىي

 سائەت 18.9جەمئىي: ھەپتىسىگە 

 

لىنغان ھەممە مەكتەپلەردىن ئۆتۈش مەجبۇرى تەلەپ قى« يادرو دەرسلەر»مېنىڭ چۈشىنىشىمچە، يۇقىرىدىكى 

تەپ ئۆز ەر بىر مەكۇپ ھېسابلىنىدۇ. ئۇنىڭدىن باشقا، ئامېرىكا مائارىپ مىنىستىرلىقى بەلگىلەپ بەرگەن، ھدەرسلەر بول

( مۇ بار بولۇپ، Non-core Foundation Subjects« )ەمەس دەرسلەرئ-يادرو»ئەھۋالىغا قاراپ ئۆتسە بولىدىغان 

ەپكە باغلىق بولۇپ، لىك ئۆتۈلىدىغانلىقى ھەر بىر مەكت)بۇ دەرسلەرنىڭ ھەپتىسى قانچى [2]ئۇالر تۆۋەندىكىدىن ئىبارەت 

 شۇڭا مەن ئۇ توغرۇلۇق بىرەر ماتېرىيال تاپالمىدىم(:

 اليىھىلەش ۋە تېخنولوگىيە

 ئۇچۇر ۋە خەۋەرلىشىش تېخنولوگىيىسى

 تارىخ

 جۇغراپىيە

 ھازىرقى زامان چەت ئەل تىللىرى

 سەنئەت ۋە اليىھە

 مۇزىكا

 تەنتەربىيە
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 رنىڭ يىللىق ۋە ھەپتىلىك ئىشلەش ۋاقتى. ئوقۇتقۇچىال2

كۈنى يوق ھالدا  خىزمەت كۈنى بار بولۇپ، بىر ئادەم ھېچ قانداق دەم ئېلىش 5ھەپتە، بىر ھەپتىدە  52بىر يىلدا 

 11كۈندىن  5لىرىنىڭ ھەممىسىنىڭ ئىدارە ئورۇن-كۈن ئىشلەيدۇ. ئامېرىكىدىكى شىركەت 260ئىشلىسە، بىر يىلدا 

ىل ۋاقتى لگىلىك تەتۈنلىرى بار. ئۇنىڭدىن باشقا، كۆپىنچە ئورۇنالر ئۆز خىزمەتچىلىرىگە ھەر يىلى بەكۈنگىچە بايرام ك

 ىتىدۇ. ۆزلىرى بېكئاجرىتىپ بېرىدىغان بولۇپ، خىزمەتچىلەر تەتىل قىلىدىغان ۋاقىتالرنى ئائىلە ئەھۋالىغا ئاساسەن ئ

رىنىڭ وقۇتقۇچىلىئرغاندا، ئامېرىكا باشالنغۇچ مەكتەپ باشقا بارلىق شىركەت ۋە ئىدارە ئورۇنلىرى بىلەن سېلىشتۇ

كۈن ئىكەن  180بايرام ۋە دەم ئېلىش كۈنى ئەڭ كۆپ بولۇپ، ئۇالرنىڭ بىر يىل ئىچىدە ئىشلەيدىغان ۋاقتى جەمئىي 

ىر يىلدا بۇر. مېنىڭ . بۇنداق بولۇشىدىكى بىر سەۋەب، مەكتەپلەردە يازلىق ۋە قىشلىق تەتىل ۋاقتىنىڭمۇ بار بولۇشىد[3]

 كۈن. 231ئىشلەيدىغان ۋاقتىم 

 40ىر ھەپتىدە سائەتتىن ئىشلىسە، ب 8كۈن بولغاچقا، ئەگەر بىر ئادەم كۈنىگە  5بىر ھەپتىدە خىزمەت كۈنىدىن 

ۇپ، ئەگەر سائەت بول 40سائەت ئىشلەيدۇ. ئامېرىكىنىڭ قانۇنىدا بەلگىلەنگەن نورمال خىزمەت ۋاقتى ھەپتىسىگە 

 شلىگەن ۋاقتىغاائەتتىن كۆپرەك ئىشلەشكە مەجبۇرى بولىدىكەن، قانۇن بويىچە ئۇالرنىڭ ئارتۇق ئىس 40كىشىلەر ئاشۇ 

، سىزنىڭ ھەسسە مائاش بېرىلىشى كېرەك. مەسىلەن 2ھەسسە مائاش، يەكشەنبە كۈنى بولسا  1.5شەنبە كۈنى بولسا 

ۈنىگە توغرا ىشلىگەن ۋاقتىڭىز شەنبە كدولالردىن توغرا كەلگەن بولسا، ئارتۇق ئ 30نورمال مائاشىڭىز سائىتىگە 

ىگە توغرا دولالر بېرىلىشى كېرەك. ئەگەر ئارتۇق ئىشلىگەن ۋاقتىڭىز يەكشەنبە كۈن 45كەلسە، سىزگە سائىتىگە 

بولۇپ، مائاشلىق  دولالردىن مائاش بېرىلىشى كېرەك. مانا بۇ ئامېرىكىنىڭ بىر قانۇنى 60كېلىدىكەن، سىزگە سائىتىگە 

اقەتسىز ئارتۇق ئىشلەشكە الي»( بىلەن nonexempt« )ئارتۇق ئىشلەشكە الياقەتلىك خىزمەتچىلەر» خىزمەتچىلەر

لىسە ھېلىقى تۈرىگە كىرىدىغانالر ئارتۇق ئىش« الياقەتسىز»( دەپ ئىككى تۈرگە بۆلۈنىدۇ. exempt« )خىزمەتچىلەر

ولۇپ، كىرىدىغان ب تۈرىگە« الياقەتسىز»ۇ. مەن ئارتۇق مائاش بېرىلمەيدۇ. پەقەت ئۆلچەملىك ۋە مۇقىم مائاشال بېرىلىد

ن شۇغۇللىنىدىغان مەكتەپ خادىملىرى ياكى دە كۆرسىتىلىشىچە، دەرس ئۆتۈش بىلە [4]مەنبە -4تۆۋەندىكى 

ىسمىغا ئايرىم سائەتتىن كۆپ ئىشلىسە، ئارتۇق ق 40تۈرىگە كىرىدىكەن. يەنى، ئۇالر « الياقەتسىز»ئوقۇتقۇچىالرمۇ 

 يدىكەن.مائاش بېرىلمە

بىلەن  تۇرا ھېسابئەمما، ئامېرىكىدىكى باشالنغۇچ مەكتەپ ئوقۇتقۇچىلىرىنىڭ بىر ھەپتىدە ئىشلەيدىغان ۋاقتى ئوت

ل ئوقۇش سائەت بولۇپ، نورما 32.9. بۇنىڭ ئىچىدە مەكتەپ ئىچىدە ئۆتكۈزىدىغان ۋاقتى [1]سائەت ئىكەن  45.6

ا سەرپ قىلغان سائەت ئىكەن. مەكتەپ سىرتىد 11.7ۈزىدىغان ۋاقتى كۈنلىرىدىن باشقا كۈنلەردە مەكتەپ سىرتىدا ئۆتك

ارالپ بېرىش، (، ئوقۇغۇچىالرنى داال سەپىرىگە ئاپىرىش، دەرس تەكرcoachingبۇ ۋاقىتنى ئۇالر ترېنېرلىق قىلىش )

ش ا قاتنىشىن ئۇچرىشىش، ۋە ئوقۇتقۇچىالر يىغىنىغئانىالر بىلە-دەرسكە تەييارلىق قىلىش، قەغەز تەكشۈرۈش، ئاتا

 قاتارلىق ئىشالرغا ئىشلىتىدىكەن. 

 

 . ئوقۇتقۇچىالرنىڭ مائاشى3

، ئامېرىكا باشالنغۇچ [6-5]يىللىق مەلۇماتىغا ئاساسالنغاندا -2012ئامېرىكا ئەمگەك ستاتىستىكا ئىدارىسىنىڭ 

شلىقالرنىڭ مائاشى دولالر بولۇپ، ئەڭ يۇقىرى مائا 53400مەكتەپ ئوقۇتقۇچىلىرىنىڭ ئوتتۇرىچە يىللىق مائاشى 

دولالر ئىكەن. ئامېرىكىدا نيۇ يورك ۋە  35630دولالر، ئەڭ تۆۋەن مائاشلىق ئوقۇتقۇچىالرنىڭ مائاشى  83160

كالىفورنىيە قاتارلىق شتاتالردا مائاش ئەڭ يۇقىرى بولۇپ، ئامېرىكىنىڭ ئوتتۇرا قىسمىدىكى شتاتالردا مائاش ئەڭ تۆۋەن 

تەپ باكاالۋرلىقىنى تامامالپ، يېڭى خىزمەتكە ئورۇنالشقان ياشالرنىڭ دەسلەپكى يىللىق بولىدۇ. ئامېرىكىدا ئالىي مەك
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 دولالرغىچە بولىدۇ.  45000دولالردىن  30000مائاشى ئادەتتە 

 ىڭ سەۋەبى،مەن ئوقۇرمەنلەرگە بۇ مائاشنى ئەينەن جۇڭگو پۇلىغا ئايالندۇرماسلىقنى تەۋسىيە قىلىمەن. بۇن

 باجالرنىڭ مائاشنى تولۇق بېرىپ، ئاندىن باج تۇتىدىغان دۆلەت. جۇڭگو بولسا تۇتىدىغان ئامېرىكا ئالدى بىلەن

رلۈك باج تۈ 5ۇنداق ھەممىسىنى تۇتۇپ بولۇپ، ئاندىن قالغىنىنى مائاش قىلىپ بېرىدۇ. ئامېرىكىدا ئاساسلىق باجالردىن م

( 4ىرسەنت(. )پ 9.25ۇ ھازىر كالىفورنىيەدە ( سودا بېجى )ب3( شتات كىرىم بېجى. )2( دۆلەت كىرىم بېجى. )1بار: )

پىللىك بېجى. بۇ ياشقا كىرگەندىن كېيىنكى داۋالىنىش كې 65( 4ياشقا كىرگەندىن كېيىنكى كىرىم كېپىللىك بېجى. ) 65

 15ا جەمئىي باجالر كىرىمنىڭ ئوخشىماسلىقىغا قاراپ ئوخشاش بولمايدىغان بولۇپ، كىشىلەردىن ئەڭ تۆۋەن بولغاند

كىشىلەر باجنى ئاز  پىرسەنت ئەتراپىدا باج ئېلىنىدۇ. يەنى، تۆۋەن كىرىملىك 40نت، ئەڭ يۇقىرى بولغاندا جەمئىي پىرسە

 تاپشۇرىدۇ. يۇقىرى كىرىملىك كىشىلەر بولسا باجنى كۆپ تاپشۇرىدۇ.

( middle classباشالنغۇچنىڭ ئوقۇتقۇچىلىرى ئەڭ بايالرنىڭ ئىچىگە كىرمىسىمۇ، ئوتتۇراھال كىرىملىك )

 سىنىپقا كىرىدۇ. 

 

 . ئاخىرقى سۆز4

ۇر ىدىكى ئۇيغمەن ئۆزۈمنىڭ مائارىپ توغرىسىدىكى ئالدىنقى يازمىلىرىمغا چۈشكەن ئىنكاسالردىن ئۇيغۇر دىيار

نىڭ ماڭا ېرىنداشالرمائارىپىنىڭ ھازىرقى ئەھۋالى توغرىسىدا بىر قىسىم چۈشەنچىلەرگە ئىگە بولدۇم. بۇ جەھەتتە بەزى ق

للەت يەرلىك مى ايرىم خەتلىرىمۇ كۆپ ياردەم قىلدى. قېرىنداشالرنىڭ خەۋىرىدە بار بولغىنىدەك، مەن بۇرۇنيازغان ئ

 بۇ ساھەدە مائارىپى ۋە ئانا تىل ھەققىدە خېلى كۆپ ئىزدەنگەن، ھەمدە خېلى كۆپ ماقالىلەرنىمۇ يازغان. مېنىڭ

ۇيغۇر ئار بولۇپ، ى بىلەن يېقىن دوستلۇق مۇناسىۋىتىم بدۇنيانىڭ ئەڭ ئالدىدا مېڭىۋاتقان مۇتەخەسسىسلەردىن بەزىلىر

نداق ۋاقىتتا رمۇ ھەر قامائارىپىنىڭ ھازىرقى ئەھۋالى توغرىسىدا ئۇالر بىلەن پىكىرمۇ ئالماشتۇرۇپ باققان. ئۇالردىن ھازى

ىشىپ ىلەن قاتنب مەسلىھەت ئېلىش ئىمكانىيىتىم بار. بۇ ساھەدىكى بەزى خەلقئارالىق يىغىنالرغىمۇ مەن ئۆز چىقىمىم

ەي بۇزۇلغان پۈتۈنل»رى بويىچە قارىغاندا، ئۇيغۇر باشالنغۇچ مائارىپىنى بىر پەن نەتىجىلى-باقتىم. ھازىرقى زامان ئىلىم

خەت  اشالر ماڭا، دەپ قاراشقا بولىدۇ. ئەمدىكى گەپ بۇ توغرۇلۇق قانداق قىلىش مەسىلىسىدۇر. بەزى قېرىند«مائارىپ

 النى سوراۋاتىدۇ.يېزىپ، مەندىن مۇشۇ سوئ

اق بىر ىتىنى مۇندئەگەر سىياسىي مەزمۇننى كىرگۈزمىسەك، ئۇيغۇر دىيارىدىكى ئۇيغۇر باشالنغۇچ مائارىپىنىڭ مەقس

 قانچە نۇقتىالرغا يىغىش مۇمكىن:

 خەنزۇ تىلىدىن ساۋاتىنى چىقىرىش--

 ېساب ۋە باشقا كەسپىي دەرسلەرنى ئۆگىتىشھباشالنغۇچ سەۋىيىسىدىكى --

ىش، ۈپىتىدە چوڭ قىلسالرنى ئەخالق، مىجەز، خۇلق ۋە كىشىلىك خاراكتېر جەھەتلەردە بىر نورمال ئىنسان بالى--

دىغان، ىش قىالاليئشۇ ئارقىلىق ئۇالرنى كەلگۈسىدە ئۆز ئالدىغا مۇستەقىل ئويلىيااليدىغان ۋە ئۆز ئالدىغا مۇستەقىل 

 لدۈرۈشجەمئىيەتكە ياراملىق كىشىلەردىن قىلىپ تەربىيىلەپ يېتى

 

ولسا، بگە ئۇيغۇن ئەگەر يۇقىرىدىكى مەقسەتلەر توغرا بولسا، يەنى ھازىر ئۇيغۇر دىيارىدىكى مائارىپنىڭ مەقسىتى

 ئەللەرنىڭ ئۇ ھالدا ئاشۇ مەقسەتلەرنى ئەمەلگە ئاشۇرۇشنىڭ ئىلمىي ئۇسۇلى، ھازىر دۇنيادىكى تەرەققىي قىلغان

 داق بولۇشى كېرەك:ئۇسۇلى بىلەن ئوخشىشىپ كېتىدىغان ئۇسۇلى مۇن

 ىنىپنى تاماملىغۇچە، بالىالرغا خەنزۇ تىلى دەرسىنى بىر ئايرىم دەرس قىلىپ ئۆتۈشس-3اشالنغۇچ ب--

سىنىپنى تاماملىغۇچە ئۇيغۇر تىلىنىمۇ ھېچ بولمىغاندا خەنزۇ تىلى دەرسى بىلەن ئوخشاش -3باشالنغۇچ --
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 دەرىجىدە ئۆتۈش

 ارلىق كەسپىي دەرسلەرنى ئۇيغۇر تىلىدا ئۆتۈشىنىپنى تاماملىغۇچە، بس-3باشالنغۇچ --

الپ، خەنزۇ تىلى دەرسى بىلەن ئۇيغۇر تىلى دەرسىنى ئايرىم دەرس قىلىپ سىنىپتىن باش-4اشالنغۇچ ب--

ۇ ئەرسلىرىنى خەنزۇچە ۋە ئۇيغۇرچە بىرلەشتۈرۈپ ئۆتۈش. ھەمدە پەن كەسپىي د-ئۆتۈشتىن سىرت، بىر قىسىم تەبىئىي

 ىلىدا ئۆتۈلۈش نىسبىتىنى تەدرىجىي ھالدا ئاشۇرۇپ مېڭىشدەرسلەرنىڭ خەنزۇ ت

 

مەقسەتنى  3بۇ ئۇسۇل ھازىرقى زامان ئىلمىي تەتقىقات نەتىجىلىرىگە ئۇيغۇن كېلىدۇ. ھەمدە ئۇ يۇقىرىدىكى 

 ھەقىقىي تۈردە ئەمەلگە ئاشۇرااليدۇ.

نى تۇش ئۇسۇلىىقىدەك ئىلمىي ئوقۇئەمدى ئىككىنچى گەپ، ھازىر يولغا قۇيۇلۇۋاتقان تۈزۈمنى ئۆزگەرتىپ، يۇقىر

 يولغا قويۇشقا ئۇيغۇرالرنىڭ ئىمكانىيىتى بولمىسا، قانداق قىلىش كېرەك؟ 

اندا بىز ۇنداق قىلغبۇ سوئالنىڭ ئەڭ تۈز جاۋابى يۇقىرىدىكى ياخشى ئۇسۇلنى ئۆيدە قوللىنىشتىن ئىبارەت. ئەمما، ب

 مەسىلىگە دۇچ كېلىمىز: 2كەم دېگەندە يەنە تۆۋەندىكى 

 ئۆيدە ئوقۇتۇش ۋاقتى نەدىن كېلىدۇ؟--

ۆيدە ئوقۇتۇش ئۇسۇلى بىلەن مەكتەپتە ئوقۇتۇش ئۇسۇلى ئوخشىماي قېلىش مەسىلىسىنى قانداق بىر تەرەپ ئ--

ىتىش ى دەرس ئۆگقىلىش كېرەك؟ دەرسلەر مەكتەپتە خەنزۇچە، ئۆيدە ئۇيغۇرچە ئۆتۈلىدىغان بولغاچقا، بۇ ئىككى يەردىك

 ۇ ئوخشىماي قالىدۇ. ئۇسۇلى ھەقىقەتەنم

 

ەتىگىنى ئسائەتتىن ئاشمايدۇ. يەنى، بەزى مەكتەپلەر  6ئامېرىكىدىكى باشالنغۇچالردا دەرس ئۆتۈش ۋاقتى 

ۇم دەرستىن تە چوق 3ياكى  2دا دەرس باشالپ، چۈشتىن كېيىن سائەت  9دە، ۋە بەزىلىرى  8دە، بەزىلىرى  7سائەت 

ۇچنىڭ ى، باشالنغېرىلگەن تاپشۇرۇقنىڭ مىقدارى بىر سائەتتىن ئاشمايدۇ. يەنچۈشىدۇ. باشالنغۇچ مەكتەپ بالىلىرىغا ب

ەن ئىگىلىگەن سائەت ئوقۇيدۇ. م 7بالىلىرى بىر كۈندە ئەڭ كۆپ بولسىمۇ تاپشۇرۇق ئىشلەش ۋاقتىنىمۇ قوشۇپ ئاران 

 – 12ى ىشلەش ۋاقتتاپشۇرۇق ئئەھۋالغا ئاساسالنغاندا، ھازىر ئۇيغۇر دىيارىدىكى ئۇيغۇر بالىالرنىڭ كۈنلۈك ئوقۇش ۋە 

 ئىشىنى قانداق ئەمەلگە ئاشۇرۇش كېرەك؟« ئۆيدە ئۆگىتىش»سائەت كېلىدىكەن. بۇنداق ئەھۋالدا  15

ۆزلىرى رىپچىالر ئبۇ سوئالغا مەندىمۇ جاۋاب يوق. مېنىڭچە بۇ ئىشقا ئۇيغۇر ئەمەل ئەھلىلىرى بىلەن ئۇيغۇر مائا

رقىدەك ۇشتا، ھازىمائارىپىنىڭ دائىرىلەر كۆزلىگەن مەقسىتىنى ئەمەلگە ئاشۇر كۈچىشى كېرەك. يەنى، ئۇيغۇر باشالنغۇچ

ل بار. ئەمە قاالق ۋە ئۈنۈمسىز ئۇسۇل بىلەن تەرەققىي تاپقان ئەللەر قوللىنىۋاتقان ئىلمىي ۋە ئۈنۈملۈك ئۇسۇل

ز ئەمەلگە ئۇنى ئۆزىمىنىشاننى سەن بەلگىلەپ بەر، »ئەھلىلىرى بىلەن مائارىپچىالر ھاكىمىيەت ئۈستىدىكىلەرنى 

 ىدىكى دۆلەتدېگەن نەرسىگە كۆندۈرۈش يولىدا داۋاملىق تىرىشىشى كېرەك. ئامېرىكىدا مائارىپ توغرىس« ئاشۇرايلى

لىدۇ. مەن م قاتناشتۇرۇئانىالر چوقۇ-قارارلىرىنى ۋۇجۇدقا كەلتۈرۈش جەريانلىرىنىڭ ھەممىسىگە مائارىپچىالر بىلەن ئاتا

 ا ئامالنى ئويالپ چىقالمىدىم.ھازىرچە بۇنىڭدىن باشق

 

 

 پايدىلىنىش ماتېرىياللىرى:

[1] Time spent teaching core academic subjects in elementary schools 

http://nces.ed.gov/pubs/97293.pdf 
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[2] Teaching primary 

http://www.education.gov.uk/get-into-teaching/subjects-age-groups/age-groups/teachi

ng-primary 

 

[3] Teachers and the Teaching Profession in the United States 

http://www2.ed.gov/pubs/USCaseStudy/chapter5a.html 

 

[4] Wage and Hour Division (WHD) 

http://www.dol.gov/whd/regs/compliance/whdfs46.htm 

 

[5] Elementary School Teacher Education Requirements 

http://education-portal.com/elementary_school_teacher_requirements.html 

 

[6] Elementary School Teacher: Salary 

http://money.usnews.com/careers/best-jobs/elementary-school-teacher/salary 

 

http://www.education.gov.uk/get-into-teaching/subjects-age-groups/age-groups/teaching-primary
http://www.education.gov.uk/get-into-teaching/subjects-age-groups/age-groups/teaching-primary
http://www2.ed.gov/pubs/USCaseStudy/chapter5a.html
http://www.dol.gov/whd/regs/compliance/whdfs46.htm
http://education-portal.com/elementary_school_teacher_requirements.html
http://money.usnews.com/careers/best-jobs/elementary-school-teacher/salary
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 پاتېنت ھوقۇقىغا قانداق ئىلتىماس قىلىدۇ؟

 كۈنى-21اينىڭ ئ-6يىلى -2014

 

 

وردا پاتېنت تبىلىمخۇمار ئاكىمىزدىن »ئىسىملىك بىر قېرىندىشىمىز باغداش مۇنبىرىگە « motiwarlar»تۈنۈگۈن 

تور ئارقىلىق  ەندىندېگەن تېمىدا بىر قىسقا يازما چىقىرىپ، م [1]« ئىلتىماس قىلىش توغرىسىدا مەسلىھەت سورايمىز

وقۇقىغا ى پاتېنت ھپاتېنت ھوقۇقىغا ئىلتىماس قىلىش ئىشىنى قانداق قىلىدىغانلىقىنى سوراپتۇ. مېنىڭ جۇڭگونىڭ ھازىرق

ن ئىشلىرىدى ئىلتىماس قىلىش رەسمىيەتلىرى ھەققىدە ھېچ قانداق بىلىمىم يوق. ئەمما، ئامېرىكىنىڭ بۇ جەھەتتىكى

كىشىدىن  300ىلىغىچە بولغان ئارىلىقتا ئامېرىكىدىكى ي-2003يىلىدىن -2000يەنى، مەن خېلى ئوبدان خەۋىرىم بار. 

( خەۋەرلىشىش ئۈسكۈنىلىرى ئۈچۈن ئوپتىكا زاپچاسلىرى اليىھىلەپ optical fiberتاال )-كۆپرەك خادىمى بار، نۇرلۇق

. مەن ىگەن ئىدىمىقلىغۇچى بولۇپ ئىشلياساپ چىقىرىدىغان بىر يۇقىرى تېخنولوگىيە شىركىتىدە پاتېنت ھۆججىتىنى تەست

رىشكەن، قالغان پارچىسى بار بولۇپ، ئۇنىڭ ئىككىسىگە مەن ئۆزۈم يالغۇز ئې 3ئېرىشكەن ئامېرىكا پاتېنت ھوقۇقىدىن 

گۇرۇپپا  ( دىكى بىرSandia National Laboratoryبىرسىگە بولسا مەن ئامېرىكا ساندىئا دۆلەت تەجرىبىخانىسى )

 مەن مەزكۇر بىلەن بىللە ئېرىشكەن ئىدىم. شۇڭالشقا باشقا قېرىنداشالرنىڭمۇ پايدىلىنىشى ئۈچۈنمۇتەخەسسىسلەر 

 ىسقىچە تونۇشتۇرۇپ ئۆتىمەن.قباسقۇچالرنى -يازمىدا ئامېرىكىدا پاتېنتىغا ئىلتىماس قىلىشتىكى قەدەم

ر ئوغلى . ئۇنىڭ بىىككى ئوغلى بارئامېرىكىدا ئۆزى غۇلجىلىق ئۇيغۇر، ئېرى تۈرك بىر ھەدىمىز بار بولۇپ، ئۇنىڭ ئ

 لۇپ ئىشلىدى.بو« شىركەت پاتېنت ئادۋوكاتى»ئادۋوكاتلىق كەسپىدە ئوقۇپ، ئوقۇش پۈتتۈرگەندىن كېيىن بىر مەزگىل 

نى اشۇ خىزمەتكېيىن ئۇ خىزمەت ئالمىشىپ، بىر ئالىي مەكتەپنىڭ ئادۋوكاتى بولدى. مېنىڭ بىلىشىمچە ئۇ ھازىرمۇ ئ

پ ى شۇغۇللىنىئەلدىكى ئۇيغۇرالر ئىچىدە پاتېنت ئادۋوكاتلىقى كەسپى بىلەن شۇغۇللىنىدىغان ياكقىلىۋاتىدۇ. چەت 

ۇ ئۇكىمىز ئن. لېكىن، باققان كىشىلەردىن مەن بىلىدىغىنى پەقەت شۇ بىر ئۇكىمىزال بار. مەن ئۇ ئۇكىمىزنى ئوبدان بىلىمە

دە بۇ رمېنىڭ بۇ يە ە پەقەت تۈركلەر بىلەنال ئارىلىشىدۇ.ئۇيغۇرچىنى بىلمەيدۇ، ھەمدە ئۇيغۇرالر بىلەن ئەمەس، ئادەتت

ر. ىر بوشلۇق بابدېگەن كەسىپتە « پاتېنت ئادۋوكاتى»گەپلەرنى دېيىشىمدىكى سەۋەب، چەت ئەلدىكى ئۇيغۇرالردا ھازىر 

 وق، ئۇنى بىلمەيمەن.ي-ئۇيغۇر دىيارىدا مەزكۇر كەسىپ بىلەن شۇغۇللىنىدىغان ئۇيغۇرالر بارمۇ

 پاتېنت»ىر باق بىر ئادەم بىرەر پاتېنت ھوقۇقىغا ئىلتىماس قىلماقچى بولىدىكەن، ئۇ ئالدى بىلەن ھەر قاند

الىدۇ. بىر قيېزىپ چىقىشى كېرەك. بۇ ھۆججەت تۈزۈلۈشى جەھەتتىن ئىلمىي ماقالىلەرگە بىر ئاز ئوخشاپ « ھۆججىتى

تايىن ىق، ۋە ئىننتايىن تەپسىلىي، ئىنتايىن ئېنئوخشىمايدىغان يېرى، بۇ ھۆججەتتە كەشپىياتچى ئېرىشكەن يېڭىلىق ئى

زاسالر يۇلغان ئابچۈشىنىشلىك قىلىپ يېزىلىشى كېرەك. زۆرۈر بولغاندا ئۇنىڭدا بىرىنچى، ئىككىنچى دېگەندەك نومۇر قو

پ، لۇتىلالر بو ياكى بۆلۈملەر ئىشلىتىلىشى كېرەك. بۇ ھۆججەتنىڭ تىلى ئىلمىي ماقالىلەردە ئىشلىتىلىدىغان كەسپىي

دۇ. ە قىلىش بولىغا تەرجىم« قانۇن تىلى»پاتېنت ھوقۇقى ئادۋوكاتىنىڭ بىر ۋەزىپىسى بۇ ھۆججەتنى ئادەتتىكى تىلدىن 

ر ئاز پەرق بار. ۇرىسىدا بىيەنى، ئامېرىكىدا ئادەتتە ئىشلىتىلىدىغان يېزىق تىلى بىلەن قانۇندا ئىشلىتىلىدىغان تىلالر ئوتت

 ( الر كۆپ ئىشلىتىلىدۇ. claim« )جاكارلىما»قانۇن ھۆججەتلىرىدە 

مېنىڭ بۇالرنى تىلغا ئېلىشىمدا مەلۇم مەقسىتىم بار. ئۇ بولسىمۇ، پاتېنت ھۆججىتى ناھايىتى تەپسىلىي 

يېزىلىدىغان بولغاچقا، پاتېنت ھوقۇقى ھەقىقىي تۈردە قوغدالمايدىغان دۆلەتلەردە بۇنداق پاتېنت ھۆججىتى باشقىالرنىڭ 
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ى ئوغرىاليدىغان ۋاسىتىسى بولۇپ قالىدۇ. يەنى، رەسمىي تەستىقالنغان پاتېنت ھۆججەتلىرى سىز قىلغان يېڭىلىقن

ئادەتتە ھەممەيلەننىڭ كۆرۈشىگە قويۇپ قويۇلىدىغان بولغاچقا )ئامېرىكىدا مۇشۇنداق بولۇپ، جۇڭگودا بۇ ئىش قانداق 

ىلىقىڭىزنى بىۋاسىتە ئوغرىلىيااليدۇ. يەنە ئۇنى بىلمەيدىكەنمەن(، بەزىلەر ئاشۇ ھۆججەتتىن پايدىلىنىپ سىزنىڭ يېڭ

بەزىلەر بولسا سىزنىڭ پاتېنت ھۆججىتىڭىزدىن بىرەر ئاجىزلىقنى تېپىپ، سىز كەشىپ قىلغان نەرسىنى ياساپ چىقىپ، 

قانۇنىي جاۋابكارلىققا ئۇچرىمايدۇ. يەنى، ئەگەر سىزنىڭ پاتېنت ھۆججىتىڭىزنىڭ ئەڭ نازۇك يېرىدىكى بىرەر سۆز خاتا 

نى ئىناۋەتسىز قىلىۋېتەلەيدۇ. مۇشۇنداق ئىش « جاكارلىما»لىتىلىپ قالغان بولسا، باشقىالر سىز ئوتتۇرىغا قويغان ئىش

 بۇرۇن مېنىڭ بېشىمدىن بىر قېتىم ئۆتۈپ باققان.

ڭا خەت كىشى ما 10يىلدەك ۋاقىت ئىچىدە ئۇيغۇر دىيارىدىكى ياش كەشپىياتچىالردىن نەچچە  10ئالدىنقى 

ە ۇقى ھەققىدىرىنىڭ كەشپىياتلىرىنى ماڭا دەپ بەردى. ئۇالرنىڭ بىر قىسمى بولسا مەندىن پاتېنت ھوقيېزىپ، ئۆزل

اراسىتىگە پ-مەسلىھەت سورىدى. ھەر قېتىم ئاشۇنداق ئۇكىالرنى بىلگەندە، مەن بىر تەرەپتىن ئۇيغۇرالرنىڭ ئەقىل

ڭ ندىم. مېنىبىر تەرەپتىن ئىنتايىن ئازابال ئاپىرىن ئوقۇدۇم. ھېلىقى ئۇكىالردىن ئىنتايىن تەسىرلەندىم. يەنە

ي ئۈنۈمگە ئازابلىنىشىمدىكى سەۋەب، يېڭىلىق ياراتقان ئاشۇ ئۇكىالرنىڭ ئۆز كەشپىياتلىرىنى بىرەر ئىقتىسادى

 شىنى كۈتۈشئېرىشتۈرەلمەي، ماڭىدىغانغا يول تاپالماي، تەلمۈرۈش، تەلپۈنۈش، بېشىغا بىرەر بەخت قۇشىنىڭ قونۇ

 ھەققىدىمۇ كېتىشىدۇر. خېلى كۆپ ئۇكىالر مەندىن ئامېرىكا پاتېنت ھوقۇقى ئېلىشنىڭ مۇمكىنچىلىكى بىلەن ئۆتۈپ

رىكىدا بىر ەمما، ئامېسوئال سورىدى. باشقا ھەر قانداق دۆلەتنىڭ بىر ئادىمى ئامېرىكا پاتېنتىغا ئىلتىماس قىالاليدۇ. ئ

چۈن بۇ بىر يەڭگىلى پۇل كېتىدۇ. كۆپىنچە ئۇيغۇر ياشلىرى ئۈ مىڭ دولالر ئەتراپىدا 10پاتېنت ھوقۇقىغا ئېرىشىش ئۈچۈن 

ەر ىدىغان بىربولمايدىغان ئۆتكەلدۇر. بۇ ئىشتىكى ئىككىنچى ئۆتكەل بولسا، چەت ئەلدە بۇ ئىشقا ياردەملىشىپ بېر

ئۆزۈم بەك  ئەمما دىم.تونۇشىنىڭ يوقلۇقىدۇر. مەن ئاشۇنداق ئۇكىالرغا ئىنتايىن ئىچ ئاغرىتتىم. ئىنتايىن ھېسداشلىق قىل

ولغاچقا، ىلىدىغان بقئالدىراش بولغاچقا، ھەمدە ئامېرىكا پاتېنت ھوقۇقىغا ئېرىشىش جەريانى ئىنتايىن كۆپ ۋاقىت تەلەپ 

ى امېرىكىدىكئبۇ جەھەتتە مەن بىرەر ئۇكىالرغىمۇ ياردەم قىاللمىدىم. ئۇيغۇرالرغا ياردەم قىلىشنى ئويالۋاتقان 

ەن بىلەن مبولىدىغان ئىشالرنىڭ بىرى مانا مۇشۇ. ئەگەر بۇ ئىشقا قىزىقسىڭىز، سىز قېرىنداشالر ئۈچۈن قىلسا 

 ئاالقىلىشىڭ.

ە ز بىر قانچبۇ ساھەدە مەن كۆرگەن ئەڭ ئېچىنىشلىق ئىشالرنىڭ بىرى مۇنداق: ئۇيغۇر دىيارىدىكى بىر ئۇكىمى

ۇ ئىشقا بدۇ. كېيىن م بېرىدىغان ئورۇن ئىزدەييىلنىڭ ئالدىدا بىر يېڭىلىقنى كەشىپ قىلىپ، ئۇنى پاتېنت قىلىشقا ياردە

ڭ سومغا مى 250ياردەم قىالاليدىغان ئىچكىرى ئۆلكىلەردىكى بىر شىركەتنى تاپىدۇ. ئۇ شىركەت بۇ يېڭىلىقنى 

ئۇ ئۇكىمىز  سېتىۋالماقچى بولىدۇ. ھەمدە ھېلىقى ئۇكىمىزدىن پاتېنت ھۆججىتىنى ئەۋەتىپ بېرىشنى تەلەپ قىلىدۇ.

بىلەن ئۇ  ىتىنى ئەۋەتىپ بېرىدۇ. لېكىن ھېلىقى شىركەت ئۇنىڭدىن كېيىن جىم بولۇپ كېتىدۇ. شۇنىڭپاتېنت ھۆجج

« تونۇمايمىز سېنى»ئۇكىمىز نۇرغۇن چىقىم تارتىپ، ھېلىقى شىركەتنى ئىزدەپ بارسا، ھېلىقى شىركەت ئۇ ئۇكىمىزغا 

ەن ھېچ پىياتى بىلىمىز شۇنداق قىلىپ ئۆزىنىڭ كەشدەپ، ئۇنىڭ بىلەن كۆرۈشكىلى ئۇنىمايدۇ. مېنىڭ بىلىشىمىزچە ئۇ ئۇك

 قانداق ئىقتىسادىي ئۈنۈمگە ئېرىشەلمىدى.

( بېرەتتى. ئەمما First-to-invent« )بىرىنچى بولۇپ كەشىپ قىلغانالر»بۇرۇن ئامېرىكا پاتېنت ھوقۇقىنى 

( First-inventor-to-file« )بىرىنچى بولۇپ پاتېنت ھوقۇقىغا ئىلتىماس قىلغان كەشپىياتچىالر»كېيىن ئۇنى 

 Provisional Application for« )پاتېنت ھوقۇقىغا ۋاقىتلىق ئىلتىماس قىلىش»ئۆزگەرتتى. شۇنىڭدىن كېيىن 

Patent .نىڭ تەستىقلىنىش مۇددىتى رەسمىي ئىلتىماسنىڭكىدىن « ۋاقىتلىق ئىلتىماس»( دېگەن بىر يېڭى ئىش چىقتى

ساالھىيىتىگە ئاسانال ئېرىشىۋالغىلى بولىدۇ. « ىرىنچى بولۇپ ئىلتىماس قىلغۇچىب»كۆپ قىسقا بولغاچقا، بۇ ئارقىلىق 

دولالر  260 – 65ھەمدە بۇنىڭغا پۇل ناھايىتى ئاز كېتىدىغان بولۇپ، مەن ھازىر تورالرنى ئىزدەپ باقسام ئۇنىڭغا 
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ە ئىلتىماس قىلىدۇ. ئەمما، بۇ ك« ۋاقىتلىق پاتېنت». شۇڭا ھازىر نۇرغۇن كىشىلەر ئالدى بىلەن مۇشۇ [2]كېتىدىكەن 

 غا ئىگە بولمايدۇ.« پاتېنت ھوقۇقى»كېيىنچە رەسمىي پاتېنتقا ئۆزگەرمەيدىكەن، ئۇ نورمال « ۋاقىتلىق پاتېنت»

ىر شىركەت بنەپەر مۇتەخەسسىسلەرنى يىغىپ  500مەن بۇرۇن مۇنداق بىر ئىشنى ئاڭلىغان: ياپونىيە ھۆكۈمىتى 

بىلىم »سى ىپ پاتېنت ئېلىش ئىشى بىلەن شۇغۇلالنغان. بۇ شىركەتنىڭ كىرىم مەنبەقىلىپ، مەخسۇس يېڭىلىق يارىت

نداق يول ىي قىلغان مىللەتلەر مانا مۇشۇپەندە تەرەقق-ياكى ئاشۇ پاتېنتالرنىڭ ھوقۇقىنى سېتىش بولغان. ئىلىم« ھوقۇقى

 بىلەنمۇ پۇل تاپااليدۇ.

(، يەنە بىرى global patentى خەلقئارا پاتېنت ھوقۇقى )پاتېنت ھوقۇقى ئادەتتە ئىككى خىل بولىدۇ. ئۇنىڭ بىر

 (. US Patentبولسا مەلۇم بىر دۆلەتنىڭ پاتېنت ھوقۇقى، مەسىلەن، ئامېرىكا پاتېنت ھوقۇقى )

 

 :[3]تۆۋەندىكىسى ئامېرىكا پاتېنت ھوقۇقىغا ئېرىشىشنىڭ قەدەم باسقۇچىلىرى 

ېنت پۈتۈن پات ىن پاتېنت ھوقۇقىغا ئېرىشىپ بولۇنغانمۇ؟ سىز( سىزنىڭ كەشپىياتىڭىز بۇرۇن باشقىالر تەرىپىد1)

ر الئەگەر باشقى ھۆججەتلىرىنى تەكشۈرۈپ، ئۆز كەشپىياتىڭىز بىلەن مۇناسىۋەتلىك بۇرۇنقى پاتېنتالرنى كۆرۈپ چىقىڭ.

 پاتېنت قىلىپ بولغان بولسا، سىز ئىلتىماس قىلماڭ. مۇشۇ يەردە توختاپ قېلىڭ.

مۇش تى، ۋە تۇرى پاتېنت ھوقۇقىغا ئىلتىماس قىلماقچى؟ اليىھە پاتېنتى، ئۆسۈملۈك پاتېن( سىز قايسى خىلدىك2)

 ( پاتېنتىدىن بىرىنى تالالڭ.Utilityبۇيۇملىرى ياكى ئىشلەپچىقىرىش )

 ڭ.قەدەمگە ئۆتۈ-4، (خەلقئارا ياكى ئامېرىكا پاتېنتىدىن بىرىنى تالالڭ. ئەگەر ئامېرىكا پاتېنتىنى تاللىسىڭىز3)

 ۋاقىتلىق ۋە رەسمىي پاتېنتتىن بىرىنى تالالڭ.( 4)

تېزرەك  دىكى قارار( تېزلىتىلگەن پاتېنت ئىلتىماس جەريانىنى تالالمسىز؟ ئەگەر بۇنى تاللىسىڭىز پاتېنت ھەققى5)

 چىقىدۇ، ئەمما پۇلمۇ جىقراق كېتىدۇ.

 ( ئۆزىڭىز ئىلتىماس قىالمسىز، ياكى بىر پاتېنت ئادۋوكاتى ئىشلىتەمسىز؟6)

 تىدۇ.يولىنى تالالشنى ئويلىشىپ بېقىڭ. بۇنىڭغا پۇل ئازراق كې« ئېلېكترونلۇق ئىلتىماس قىلىش( »7)

 ئۇسۇلى بىلەن پاتېنت ھوقۇقىغا ئىلتىماس قىلىڭ.« ئېلېكترونلۇق ئىلتىماس قىلىش( »8)

ىلسا، قل ( ئامېرىكا پاتېنت ئىشخانىسى سىزنىڭ پاتېنت ئىلتىماسىڭىزنى تەكشۈرىدۇ. ئەگەر ئۇالر قوبۇ9)

 ەدەمنى مېڭىڭ.ق-10ەدەمگە ئۆتۈڭ. ئەگەر قوبۇل قىلمىسا، ق-12

ويلىشىپ نى قايتا ئ( سىزگە قويۇلغان تەلەپلەرنى ئورۇنالپ، قايتا ئىلتىماس قىلىڭ. ياكى سىزنىڭ ئىلتىماسىڭىز10)

 ( قىلىڭ.appealبېقىشقا مۇراجىئەت )

ا، ىنكار قىلسسىڭىزنى تەكشۈرگەن كىشىنىڭ قارارىنى ئ( ئەگەر ئامېرىكا پاتېنت ئىشخانىسى سىزنىڭ ئىلتىما11)

 يولالپ، سىزدىن پۇل تاپشۇرۇشنى تەلەپ قىلىدۇ.« رۇخسەت قىلىش خېتى»ئۇالر سىزگە بىر 

 ( سىز پۇل تاپشۇرىسىز. ئامېرىكا پاتېنت ئىشخانىسى سىزگە پاتېنت ھوقۇقى بېرىدۇ.12)

« ساقالش پۇلى»كەندە سىز بىر قېتىمدىن يىل ئۆت 11.5ۋە  7.5، 3.5( سىزگە تەستىق چۈشۈپ 13)

 تاپشۇرىسىز.

 

 پايدىلىنىش ماتېرىياللىرى:

 [ بىلىمخۇمار ئاكىمىزدىن توردا پاتېنت ئىلتىماس قىلىش توغرىسىدا مەسلىھەت سورايمىز1]

http://bbs.bagdax.cn/thread-25574-1-1.html 
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[2] United States Patent and Trademark Office: Fee Schedule  

http://www.uspto.gov/web/offices/ac/qs/ope/fee010114.htm 

 

[3] United States Patent and Trademark Office: Patent Process Overview 

http://www.uspto.gov/patents/process/ppo_textonly.jsp 

 

 

http://www.uspto.gov/patents/process/ppo_textonly.jsp
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 تىباشالنغۇچ مەكتەپ ئوقۇغۇچىلىرى خەلقئارا ئالەم پونكىتى بىلەن سۆزلەش

 كۈنى-5اينىڭ ئ-9يىلى -2014

 

 

رنىڭ مېرىكىلىقالبىر دۆلەت ياكى مىللەت تەرەققىياتتا دۇنيانىڭ ئالدىدا مېڭىش ئۈچۈن قانداق قىلىشى كېرەك؟ ئا

ساھەدە  4گىيە، ئىنژېنېرلىق ۋە ماتېماتىكىدىن ئىبارەت ەن، تېخنولوپ-قارىشىچە، ئۇ دۆلەت ياكى مىللەت چوقۇم تەبىئىي

شۇ ېڭىسىگە مۇمدۇنيانىڭ ئالدىدا مېڭىشى كېرەك. ئامېرىكا ھۆكۈمىتى باشالنغۇچ مەكتەپتىن باشالپال ئۆسمۈرلەرنىڭ 

 اشالنغۇچدېگەن ئۇقۇمنى سىڭدۈرۈۋېتىدۇ. ب« قاتتىق تىرىشسا ھەر قانداق ئىشنى قىلغىلى بولىدۇ»ئۇقۇم بىلەن 

ىل ىغان ھەر خئوقۇغۇچىلىرىنىڭ مېڭىسىگە ئاشۇنداق ئۇقۇمالرنى سىڭدۈرۈۋېتىشتە ئامېرىكىدىكى مەكتەپلەر قوللىنىد

بارەت. يەنە ائالىيىتى ئېلىپ بېرىشتىن ئىپكۆرىكى « پەن-ئىلىم»ئۇسۇلالر بار. ئۇنىڭ بىر خىلى، مەكتەپلەر يىلدا بىر قېتىم 

ا قۇغۇچىالرغەھلىلىرىنى مەكتەپلەرگە تەكلىپ قىلىپ ئەكېلىپ، ئۇالرنى ئوبىرى بولسا، ھەر خىل ساھەدىكى كەسىپ ئ

ازراق ئزمىلىرىدا ئۆز كەسپى ھەققىدە سۆزلەپ بېرىشكە ئورۇنالشتۇرۇشتىن ئىبارەت. مەن بۇ ھەقتە ئۆزۈمنىڭ بۇرۇنقى يا

 سۆزلەپ بەردىم. 

( Fontana« )فونتانا»غا جايالشقان، اۋغۇست كۈنى، ئامېرىكىنىڭ جەنۇبىي كالىفورنىيە رايونىئ-27ىلى ي-2014

وقۇغۇچىنى ھازىر ئنەپەر  7باشالنغۇچ مەكتىپى مۇنداق بىر ئاالھىدە پائالىيەت ئورۇنالشتۇردى: ئۇالر بۇ مەكتەپتىكى 

سىتە قىلىق بىۋاخەلقئارا ئالەم پونكىتىدا خىزمەت قىلىۋاتقان بىر ئالەم ئۇچقۇچىسى بىلەن رادىئو ئۈسكۈنىلىرى ئار

ەكتەپ ۈن پۈتۈن مككە ئورۇنالشتۇردى. بۇ پائالىيەتنى ئېلىپ بېرىشتىن بۇرۇن، مەكتەپ دائىرىلىرى بىر قانچە سۆزلىشىش

گىنىشكە ناسىۋەتلىك مەزمۇنالرنى ئۆپەن بىلەن مۇ-ئوقۇغۇچىلىرىغا كائىناتنى تەكشۈرۈش، پالنېتىالر ۋە باشقا تەبىئىي

لەم ەم ئۇچقۇچىسىدىن سوئال سورىغان، ۋە ھېلىقى ئانەپەر ئوقۇغۇچى ئال 7ئورۇنالشتۇردى، ھەمدە ھېلىقى 

ۇ تى. شۇڭا بئۇچقۇچىسى ئوقۇغۇچىالرنىڭ سوئالىغا جاۋاب بەرگەن ئەھۋالنى نەق مەيداندىن پۈتۈن مەكتەپكە ئاڭالت

 كۈنى پۈتۈن مەكتەپ ئوقۇغۇچىلىرى چوڭقۇر ھاياجانغا چۆمدى.

ئەزاسى بار. بۇ  نەپەر 45بار بولۇپ، ئۇنىڭ « ر كۇلۇبىرادىئوغا قىزىققۇچىال»بۇ مەكتەپتە ئوقۇغۇچىالرنىڭ بىر 

 قېتىمقى پائالىيەتنى ئورۇنالشتۇرۇشتا ئاشۇ كۇلۇبنىڭ ئەزالىرى ناھايىتى مۇھىم رول ئوينىدى.

( Archerدىكى خەۋەرلىشىش ئىنژېنېرى ئاركېر ) JPLمەركىزى  NASAمەزكۇر پائالىيەتتىن كېيىن، 

پ ى ھەققىدە سۆزلەئالەم پونكىتىغا بىر ئاالھىدە ياسالغان رادارنى ئورنىتىش پىالننىڭ خەلقئارا  JPLئوقۇغۇچىالرغا 

ولۇپ، ىلىدىغان ببەردى. ئۇنىڭ دېيىشىچە بۇ رادار دېڭىز بورانلىرىنىڭ تېزلىكى ۋە يۆنىلىشىنى ئۆلچەش ئۈچۈن ئىشلىت

 ول ئوينايدىكەن.بۇنداق قىلىش يەر شارىنىڭ ئىسسىپ كېتىشىنى تەتقىق قىلىشتا ناھايىتى مۇھىم ر

ۇچىسى يېتەكچىلىك قىلىدۇ. بۇ قېتىم سىنىپ ئوقۇتق-4بۇ مەكتەپنىڭ رادىئوغا قىزىققۇچىالر كۇلۇبىغا بىر نەپەر 

 اشۇ رادىئوئخەلقئارا ئالەم پونكىتىدىكى ئالەم ئۇچقۇچىسى بىلەن سۆزلىشىشتە ئىشلەتكەن خەۋەرلىشىش ئاپپاراتى 

 ھەمراھ بىلەن-بولسىمۇ، باشقا بىر قانچە رادىئو تەشكىالتلىرى سۈنئىي كۇلۇبى ئىشلىتىپ كېلىۋاتقان ئاپپارات

لىپ تەپكە ئەكېئاالقىلىشىش ئۈچۈن ئىشلىتىلىدىغان ئانتېنناالردىن بىر قانچىنى بېرىپ تۇرغان، ھەمدە ئۇالرنى مەك

 قۇراشتۇرۇپ بەرگەن.

بىلەن ئايلىنىدىغان بولغاچقا، ئوقۇغۇچىالر  مىڭ كىلومېتىر تېزلىك 27خەلقئارا ئالەم پونكىتى يەر شارىنى سائىتىگە 
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مىنۇتال سۆزلىشەلىگەن. ئۇنىڭدىن كېيىن ئۇنىڭ بىلەن بولغان رادىئو  10ھېلىقى ئالەم ئۇچقۇچىسى بىلەن ئاران 

 ئاالقىسى ئۈزۈلۈپ قالغان.

كۆرۈنۈشلىرى  باشالنغۇچ مەكتىپىدىكى مەزكۇر پائالىيەتنىڭ بىر قىسىم« فونتانا»پارچە رەسىمدە  3تۆۋەندىكى 

 بېرىلدى.

 

 
 رەسىم. -1

 

 

 رەسىم. -2
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 رەسىم. -3

 

 بۇ خەۋەردىن بىز مۇنداق بىر قانچە ئىشنى بىلىۋاالاليمىز:

پەن، -ي( ئامېرىكا ھۆكۈمىتى باشالنغۇچ مەكتەپ بالىلىرىنىڭ ئۆگىنىش قىزغىنلىقىنى، بولۇپمۇ تەبىئى1)

پائالىيەتتە  دۇ. مەزكۇرقىنى قوزغاشقا ئاالھىدە ئەھمىيەت بېرىتېخنولوگىيە، ئىنژېنېرلىق ۋە ماتېماتىكا ئۆگىنىش قىزغىنلى

NASA ان.بىر باشالنغۇچ مەكتەپنىڭ خەلقئارا ئالەم پونكىتىدىن ئازراق پايدىلىنىۋېلىشىغا رۇخسەت قىلغ 

ە رلىق ۋگىيە، ئىنژېنېپەن، تېخنولو-( باشالنغۇچ مەكتەپ بالىلىرىنىڭ ئۆگىنىش قىزغىنلىقىنى، بولۇپمۇ تەبىئىي2)

ائالىيەتتە پۇ. مەزكۇر ماتېماتىكا ئۆگىنىش قىزغىنلىقىنى قوزغاشقا پۈتۈن ئامېرىكا جەمئىيىتىمۇ ئاالھىدە ئەھمىيەت بېرىد

ۇ، ھەمدە ئۇالر تەمىنلەيد بىر قانچە رادىئو ئورۇنلىرى بىرلىشىپ، بۇ مەكتەپنى بىر قانچە ئاالھىدە ياسالغان ئانتېننا بىلەن

 يېقىندىن ياردەمدە بولىدۇ.  پۈتۈن پائالىيەت جەريانىدا

ق ن بىر يېڭىلىنىڭ بار بولۇشى ئۇيغۇرالر ئۈچۈ« رادىئوغا قىزىققۇچىالر كۇلۇبى»( بىر باشالنغۇچ مەكتەپتە 3)

ەن ۇلۇب ئاساسكبولۇشى مۇمكىن. ئۇيغۇر دىيارىدىكى مەكتەپلەردە سەنئەت گۇرۇپپىلىرى كۆپ تېپىلىدۇ. ئەمما بۇنداق 

 ىن.مەۋجۇت بولماسلىقى مۇمك

 

 لىق خىزمىتى ھەققىدە« باھالىغۇچى مۇتەخەسسىس»قوشۇمچە: مەن يېقىندا قىلغان 

( The Optical Society of America, OSA« )ئامېرىكا ئوپتىكا جەمئىيىتى»ئوپتىكا ئىلمى ساھەسىدە 

ە دۇنيا بويىچە ئەڭ تەرىپىدىن چىقىرىلىدىغان ئىلمىي ژۇرنالالر سەۋىيە ۋە قوبۇل قىلىنىش قىيىنلىق دەرىجىسى جەھەتت

ئالدىدا تۇرىدۇ. ئۇ ژۇرنالالرغا يولالنغان ئىلمىي ماقالىلەر ئالدى بىلەن ماقالە مەزمۇنى بىلەن مۇناسىۋەتلىك كەسپىي 

باھالىغۇچى »نەپەر  5ساھەدە ئىشلەيدىغان، ھەمدە شۇ ساھەدە بىر قىسىم ئىلمىي ماقالىلەرنى ئېالن قىلىپ باققان 

نەپەر كىشى  3( گە ئەۋەتىلىدۇ. بىر ماقالىنى ئۇ مۇتەخەسسىسلەردىن كەم دېگەندە reviewer« )مۇتەخەسسىسلەر

نەچچە يىلنىڭ مابەينىدە ئىزچىل تۈردە  10تەستىقلىغاندىال، ئاندىن ئۇ ماقالە ژۇرنالغا قوبۇل قىلىنىدۇ. مەن ئالدىنقى 



 

 

 غەرب مائارىپىدىكى يېڭىلىق ۋە ئىلغارلىقالر

52 

 

ەت قىلىپ كەلدىم. مەن تېخى يېقىندا بولۇپ خىزم« باھالىغۇچى مۇتەخەسسىس»ئاشۇ ژۇرنالالرغا تەكلىپ بىلەن بىر 

دېگەن ژۇرنالغا يولالنغان ئاشۇنداق ماقالىدىن بىرىنى باھاالپ، باش مۇھەررىرگە « Optics Express»ئىنگلىزچە 

سېنتەبىر كۈنى ئامېرىكا ئوپتىكا جەمئىيىتىنىڭ ھېلىقى ژۇرنىلىنىڭ -1ئەۋەتىپ بەردىم. شۇنىڭغا جاۋابەن، مەن ئالدىنقى 

رەسىمدە كۆرسىتىلگەن ئېلخەتنى تاپشۇرۇپ ئالدىم. بىزنىڭ ئىدارە بۇنداق ئىشالرنى -4ىرىدىن تۆۋەندىكى باش مۇھەرر

ئۆزىمىزنىڭ خىزمەت ۋاقتىدا قىلىشقا يول قويمايدۇ. شۇڭا مەن ئۇنى چوقۇم ئۆزۈمنىڭ ئىشتىن سىرتقى ۋاقتىدا قىلىشىم 

ەن ماقالىلەرنى قوبۇل قىلماي، قايتۇرۇۋېتىمەن. بەزىدە كېرەك. خىزمىتىم بەك ئالدىراش بولۇپ كەتكەندە، ماڭا كەلگ

 ئورنۇمغا ئۆزۈم ياخشى بىلىدىغان، مەزكۇر خىزمەتكە مۇۋاپىق كېلىدىغان باشقا بىر خادىمنى كۆرسىتىپ بېرىمەن.

 

 

( Optical Society of Americaر كۈنى ئامېرىكا ئوپتىكا جەمئىيىتى )سېنتەبى-1ىلى ي-2014ەسىم: مەن ر-4

 ېلخەت. دېگەن ژۇرنالنىڭ بىر مۇھەررىرىدىن تاپشۇرۇپ ئالغان بىر پارچە ئ« Optics Express»ئىنگلىزچە نىڭ 

 

 

 پايدىلىنىش ماتېرىيالى:

[1] Fontana elementary school makes ‘contact’ with International Space Station 

http://www.sbsun.com/technology/20140827/fontana-elementary-school-makes-conta

ct-with-international-space-station 

http://www.sbsun.com/technology/20140827/fontana-elementary-school-makes-contact-with-international-space-station
http://www.sbsun.com/technology/20140827/fontana-elementary-school-makes-contact-with-international-space-station
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 ئۆيدىن ئايرىلىپ ئوقۇيدىغان ياشالرغا بىر قانچە تەۋسىيە

 كۈنى-19ئاينىڭ -9يىلى -2014

 

 

، تولۇق يدىن ئايرىلىپ، يىراق جايالرغا بېرىپ، تولۇقسىز ئوتتۇرا مەكتەپئۆسمۈرلەر ئۆ-يېقىندا نۇرغۇنلىغان ياش

م چۈن بۇ تۇنجى قېتىئۆسمۈرلەر ئۈ-ئوتتۇرا مەكتەپ، ۋە ئالىي مەكتەپ ھاياتىنى يېڭىدىن باشلىۋەتتى.  ئاشۇ ياش

اشاش، بىر يېڭى تۇرمۇش مۇھىتىگە كىرىش، ۋە بىر يېڭى ئوقۇش شارائىتىدا پ يئانىسىنىڭ قېشىدىن ئايرىلى-ئاتا

« ھاياتىدىن مۇۋاپىق پايدىلىنىش توغرىسىدا قىسقىچە تەۋسىيە مەكتەپ»يىلى -2008ئوقۇشتىن دېرەك بېرىدۇ.  مەن 

ت ە مەسلىھەەققىد[ دېگەن تېمىدا بىر پارچە ماقالە يېزىپ، مەندىن ئالىي مەكتەپ ھاياتىنى قانداق ئۆتكۈزۈش ھ1]

كىالرغا اقمىغان ئۇسورىغان ئوقۇغۇچىالرنىڭ سوئالىغا جاۋاب بەرگەن ئىدىم.   مەن بۇ يەردە ئۇ ماقالىنى تېخى ئوقۇپ ب

كۆت راكېر س ئۇنى بىر قېتىم ئوقۇپ بېقىشنى تەۋسىيە قىلىمەن.  مەن بۇنىڭدىن بىرەر يىل ئىلگىرى ئامېرىكىدىكى 

(Scott Raecker ئىسىملىك بى )غان ئوقۇشقا ماڭ ر كىشىنىڭ يېڭىدىن ئالىي مەكتەپكە ئۆتۈپ، ئۆيدىن ئايرىلىپ يىراقتا

ېكمەتلەر ھساۋاقالر ۋە -[.  بۇ خەتتە كۆپلىگەن قىممەتلىك تەجرىبە2قىزىغا يازغان بىر پارچە خېتىنى ئۇچراتقان ئىدىم ]

الرغا پايدىسى لىغان ئۇكىالىي مەكتەپتە ئوقۇشنى باشبار بولۇپ، ئۇيغۇر دىيارىدىكى يېڭىدىن ئۆيدىن ئايرىلىپ، ئوتتۇرا ۋە ئ

مەس وقۇغۇچى ئەبولسۇن ئۈچۈن، مەن مەزكۇر ماقالىدا ئاشۇ خەتنىڭ مەزمۇنىنى تونۇشتۇرىمەن.  ئىشىنىمەنكى، ھازىر ئ

 قېرىنداشالرمۇ بۇ يەردىكى مەزمۇنالردىن بىر قىسىم قىممەتلىك بىلىملەرگە ئىگە بوالاليدۇ.

ېگەن ئىدىم ددېگەن ماقالىسىدا مۇنداق « ۇدىالرنىڭ كۈچلۈك بواللىشىدىكى مۇھىم ئامىلالريەھ»مەن ئۆزەمنىڭ 

ساۋاقلىرىنى -ەاياتىنىڭ تەجرىبھئانىالر ئۆز -نۇرغۇن يەھۇدى ئائىلىلىرىنىڭ مۇنداق بىر ئەنئەنىۋىي ئادىتى بار: ئاتا[: »3]

نىڭ نامە بىر خەترىغا ئۆتكۈزۈپ بېرىش.  بۇ ۋەسىيەتشەكلىدە يېزىپ چىقىپ، ئۇنى بالىلى« ئەخالقىي ۋەسىيەتنامە»بىر 

ان ھۆججەت ( تەرجىمھالغا ئوخشاپ كېتىدىغIntellectual( ۋە ئەقلىي )Spiritualشەكلىدە يېزىلغان، بىر روھىي )

رنى رغۇن ئىشالبولۇپ، كېيىنكى ئەۋالتالر ئۈچۈن بىر قىممەتلىك خاتىرە بۆيۇم بولۇپ قالىدۇ.  ئۇنىڭدىن باشقا، نۇ

ىنىڭ ڭ گۆھەرلىرىنى سۆز ئارقىلىق ئىپادىلەپ يېزىپ چىقىش جەريانپاراسەتلەرنى-شتىن كەچۈرۈپ ئىگە بولغان ئەقىلبا

كلى مەۋجۇت وھىنى ئۇرغۇتىدۇ ۋە ئۇالرنى مەمنۇن قىلىدۇ.  بۇ ۋەسىيەتنامىنىڭ بىر ئاالھىدە شەئانىالرنىڭ ر-ئۆزىمۇ ئاتا

دەپ  ”-— .  مەن مۇنداق بىر ئىشنى چۈشىنىپ يەتتىم:——ۋالدىم: مەن مۇنداق بىر ئىشنى بىلى“ئەمەس بولۇپ، ئۇ 

لغا يۇقىرىدا تى مەن سكۆت راكېرنىڭ مىللىتىنى تەكشۈرۈپ باقمىدىم.  ئەمما ئۇنىڭ قىزىغا يازغان خېتى«  باشلىنىدۇ.

 گە ئوخشاپ كېتىدىكەن.« ئەخالقىي ۋەسىيەتنامە»ئېلىنغان 

 

 ان خېتىنىڭ ئاساسىي مەزمۇنى.تۆۋەندىكىسى سكۆت راكېرنىڭ قىزىغا يازغ

 

 . سكوت راكېرنىڭ قىزىغا يازغان تەۋسىيە خېتى1

 سۆيۈملۈك قىزىم،

مەن ئاپىڭىزنىڭ سىزگە ھامىلدار بولغانلىقىنى بىلگەن كۈندىن باشالپ مېنىڭ ھاياتىم ئۆزگەردى.  شۇ كۈندىن 

قمىدىڭىز.  ئاپىڭىز سىزنى مۇشۇ دۇنيا بىلەن باشالپ سىز مېنىڭ كۆڭلۈم بىلەن مېنىڭ يۆرىكىمدىم بىر كۈنمۇ ئايرىلىپ با



 

 

 غەرب مائارىپىدىكى يېڭىلىق ۋە ئىلغارلىقالر

54 

 

يۈز كۆرۈشتۈرۈشتىن ئىبارەت ئەڭ قىيىن ئىشنى قىلغان بولسىمۇ، مەن ھېسسىيات جەھەتتىن سىز بىلەن ھەر ۋاقىت 

بىللە بولدۇم.  سىز تۇغۇلغان كۈن مېنىڭ ھاياتىمدىكى ئەڭ زور خوشاللىقالرنىڭ بىرى بولدى.  شۇ كۈنى ئاپىڭىز بىلەن 

 دېگىنىمىز ھازىرمۇ ئېسىمدە.« ئالالھغا كۆپ رەھمەت»ىزنىڭ ئىككىم

سىزنى  مېنىڭ ئېسىمدە خۇددى ھازىرقى ئىشتەك ساقلىنىپ كەلگەن بىر ئىش سىز تۇغۇلغاندا ئاپىڭىز بىلەن

ى لەپ بەرگىلماشىنامغا چىقىرىپ ئۆيگە ياندۇرۇپ كەلگەن ۋاقىتتىكى ئەھۋالدۇر.  مەن ئۇ چاغدا سۆز بىلەن ئىپادى

رگە ايدىغان دەرىجىدە جىددىيلىشىپ كەتكەنىدىم.  ئىككى قولۇمدا رولنى چىڭ تۇتۇپ، ھەممە ئەينەكلەبولم

تۈلمىگەن داق بىر كۈتوختىماستىن تەكشى قارايتتىم.  كۆڭلۈمدە پەقەت بىرال ئىش بار بولغان بولۇپ، ئۇ بولسىمۇ ھەر قان

ەتىرىگە خ-ىبارەت ئىدى. سىزنى بۇ دۇنيانىڭ خېيىمئىش سىزگە بەلگىلىك دەرىجىدە زەخمە يەتكۈزىدىغانلىقىدىن ئ

ى.  ئۇ لىۋېلىش مېنىڭ كونتروللۇقۇم ئاستىدىكى ئىش ۋە مېنىڭ مەسئۇلىيىتىم ئىدساالمەت ئەكى-يولۇقتۇرماي ئۆيگە ساق

 اق ئەمەس.چ-بۇ ھەرگىزمۇ بىر چاق—ۈككىگە سالىدىغان بىر ئىش ئىدىد-ھەقىقەتەنمۇ كىشىنى دەككە

 ىرمۇ مەۋجۇت.  مەن ھازىرغىچە سىزنى قوغداش ئۈچۈن نۇرغۇن نەرسىلەردىنخەتەرلەر ھاز-ىمبۇ دۇنيادىكى خېي

 ىپ بولدىڭىز.دارە قىلىپ ياشاشقا تولۇق تەييارلىنئۆزىڭىزنى ئى-ۋاز كەچتىم.  ئەمەلىيەتتە سىز ھازىر بۇنىڭدىن كېيىن ئۆز

زادىال  زنىڭ تۇرمۇشىڭىز بۇرۇنقىغاسىز ھازىردىن باشالپ ئالىي مەكتەپ ھاياتىنى باشلىغاندىن كېيىن سى

 ەن بۇ يېڭىئوخشىمايدۇ.  سىز بىلەن بىزنىڭ مۇناسىۋىتىمىزمۇ ھەم شۇنداق.  سىز ۋە بىزنىڭ بۇ يېڭى تۇرمۇش بىل

چوقۇم  مىز، ھەمدەمۇناسىۋەتكە تولۇق كۆنۈپ بولۇشىمىزغا بەلگىلىك ۋاقىت كېتىدۇ. بىز بۇ تەڭشېشنى بىللە ئېلىپ بارى

 الاليمىز.ئۇنى ياخشى قى

سىزگە تۆۋەندىكى ئىشالرنى دېگۈم كەلدى.   دېگەندە« خوش-خەير»مەن سىز بىلەن قۇچاقلىشىپ، سىزگە 

 ئەمما ئۇالرنى ئاغزىمدىن چىقىرالمىدىم:

 ۇ ئىنتايىنمەن سىزگە كۆيىمەن.  سىزدىن پەخىرلىنىمەن.  سىزگە ئىشىنىمەن. سىزنىڭ ئىچىڭىزمۇ ۋە تېشىڭىزم

 گۈزەل.

ۆۋەندىكى نداقتىمۇ تياتىڭىزنىڭ كېيىنكى بىر باسقۇچىغا تەييار بولۇپ بولغانلىقىڭىزنى بىلىمەن.  شۇمەن سىزنىڭ ھا

ىن.  ڭىزمۇ مۇمكبىر قانچە ئىشتا مەن سىز بىلەن ئورتاقلىشىشنى ئىستەيمەن.  بۇ ئىشالرنى سىز بىلىپ بولغان بولۇشى

 ۇشنى مۇۋاپىق كۆردۈم:شۇنداق بولسىمۇ مەن ئۇالرنى سىزگە يەنىال بىر قېتىم دەپ قوي

نى ىشچانلىقالرئاپىڭىز بىلەن ئىككىمىز سىزنىڭ بىر ئۆزگىچە ئادەم بولۇپ چوڭ بولۇشىڭىز ئۈچۈن ھەممە تىر( 1)

ۆز ھاياتىڭىزدا ئال سىزنىڭ كۆرسەتتۇق.  بىز سىزنىڭ ئۆز ئالدىڭىزغا قارارالرنى ياخشى ئالىدىغانلىقىڭىزغا ئىشىنىمىز. شۇنداق

ېتىشىپ مۇ ياخشى يسادىر قىلىدىغانلىقىڭىزنىمۇ بىلىمىز. سىز ئاشۇنداق ئەھۋالالرنىڭ ئىچىدە تېخى بەزى خاتالىقالرنى

ۇرۇش سىزنىڭ تاقابىل ت چىقىسىز.  ياخشى قارارالر بىلەن خاتالىقالرنىڭ ئاقىۋەتلىرىدىن ھوزورلىنىش بىلەن ئۇالرغا يولىدا

 ۋەزىپىڭىز.

يىل سىزنىڭ  4غان قىسمىغا ۋەكىللىك قىلمايدۇ.  ئەمما كېيىنكى يىل سىزنىڭ ھاياتىڭىزنىڭ قال 4( كېيىنكى 2)

ر ئاالقىلىشىش تورىنى يىل جەريانىدا بىر دوستال 4قالغان ھاياتىڭىزغا ئىنتايىن زور دەرىجىدە تەسىر كۆرسىتىدۇ.  سىز بۇ 

اياتىڭىزغا كېيىنكى ھ بۇنىڭدىنۋۇجۇتقا كەلتۈرىسىز، ۋە بىر ئۇنۋانغا ۋە باشقا ساالھىيەتلەرگە ئېرىشىسىز. بۇالر سىزنىڭ 

 18ى ەن دەسلەپكيېتەكچىلىك قىلىدۇ.  ئۆزىڭىزنىڭ تەرجىمھالىنى پەقەت سىز ئۆزىڭىزال يازااليسىز.  سىز بېسىپ ئۆتك

« باپ-1»ن قىسقا يىل ھەققىدىكى مەزمۇن سىز ھازىردىن باشالپ  يازىدىغان  مەزمۇن بىلەن سېلىشتۇرغاندا بىر ئىنتايى

 بولىدۇ، خاالس.تىنال ئىبارەت 

( ئالىي مەكتەپتە ئوقۇش بىر ئىنتايىن قىيىن ئىش.  سىز دەرسكە بارىسىز. دەرسلەرگە تەييارلىق قىلىسىز. 3)

ئۆگىنىش قىلىسىز. ئوقۇتقۇچىالر بىلەن مۇناسىۋەت ئورنىتىسىز.  پايدىالنغىلى بولىدىغان بارلىق مەنبەلەردىن ياخشى 
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سوئالالرنىڭ ھەممىسى ياخشى سوئالالردۇر.  سىز بۇنىڭدىن كېيىن  –ۇرۇڭ پايدىلىنىڭ.  داۋاملىق سوئال سوراپ ت

توسالغۇالرغا يولۇقىسىز.  سىزنىڭ ئۇالرغا قانداق تاقابىل تۇرۇشتىكى پۇزۇتسىيىڭىز ئىنتايىن مۇھىم.  توسالغۇالر ياخشى 

اليسىز.  سىز ئەقىللىق، ھەم نەرسىدۇر.  سىز ئۇالرنى يېڭەلەيسىز، ھەمدە شۇ ئارقىلىق يېڭى نەرسىلەرنى ئۆگىنىۋاال

تىرىشچان.  شۇڭا سىز ئەڭ كۈچلۈك كىشىلەر بىلەن رىقابەتلىشەلەيسىز.  سىز ئۆزىڭىزدىنمۇ ئەقىللىقراق، سىزدىنمۇ 

بەكراق تىرىشچان كەلگەن كىشىلەرنى ئۇچرىتىسىز.  ئۇنىڭدىن ھەرگىزمۇ ئەنسىرىمەڭ.  ئەتراپىڭىزغا ياخشى ئادەملەرنى 

زدىكى يامان ئەھۋالالرنى ئەڭ زور دەرىجىدە ئازايتىڭ، ھەمدە ئۇنداق ئەھۋالالرنىڭ ئىچىگە كىرىپ توپالڭ.  ھاياتىڭى

قالماڭ.  سىز قاتنىشااليدىغان ئىشالر بولسا ئۇالرغا قاتنىشىڭ، ھەمدە ئۇالردىن ئوبدان پايدىلىنىڭ.  ئۆزىڭىزنىڭ 

 ىڭ قانداق بولۇشى پۈتۈنلەي ئۆزىڭىزگە باغلىق.نىڭ ئىچىدىن چىقىپ كېتىڭ. سىزنىڭ ئوقۇشىڭىزن« راھەت رايونلىرى»

ى نىڭ ئەخالق( ھاراق ئىچىشكە ئوخشاش بىر قىسىم ئىشالردا سىزگە يېڭى پۇرسەتلەر تۇغۇلىدۇ.  سىز ئۆزىڭىز4)

ىگەن تۇيۇق مۆلچەرلىم ۋە خاراكتېرىگە ماسالشتۇرغان ھالدا توغرا قارار ئېلىڭ.  شۇنداق قىلسىڭىز ھاياتىڭىزدا سىز بۇرۇن

 ولالرغا كىرىپ قالمايسىز. ئىجتىمائىي مەسئۇلىيەتلەرمۇ سىزنىڭ ئۈستىڭىزگە يۈكلەنگەن.ي

ناچار  ( كېيىنكى بىر قانچە يىلنىڭ ئىچىدە سىز ئۆز ھاياتىڭىزدىكى ئەڭ ياخشى ئەھۋالالر بىلەن ئەڭ5)

يامان  ۋال بىلەنياخشى ئەھ  ئەھۋالالرنى ئۆز بېشىڭىزدىن ئۆتكۈزىسىز.  بۇ سىزنى كېيىنكى ھايات ئۈچۈن تەيياراليدۇ.

ەرگىزمۇ ئەھۋالالرغا ئۆز يولىدا مۇئامىلە قىلىپ، ئۇالرنى ياخشى تەڭپۇڭالشتۇرۇڭ.  چوڭقۇر نەپەس ئېلىپ، ھ

 جىددىيلەشمەڭ.  ھەممە ئىشالر ياخشى بولۇپ كېتىدۇ.

ۆز ەرنى ئ( سىز بېسىم، ئەنسىرەش، ھەتتا چۈشكۈنلىشىش قاتارلىق بىر قىسىم تەبىئىي روھىي ھالەتل6)

اپىق چوقۇم مۇۋ بېشىڭىزدىن ئۆتكۈزىسىز.  ئەگەر زۆرۈر بولىدىكەن، ئۆزىڭىز يولۇققان مەسىلىلەرنى ھەل قىلىش ئۈچۈن

ئىچىدە  ادەملەرنىڭئورۇنالر ۋە مۇۋاپىق كىشىلەرگە مۇراجىئەت قىلىڭ.  شۇ نەرسە ئېسىڭىزدە بولسۇنكى، باشقا بارلىق ئ

 ۋاقىت ئەڭ مۇۋاپىق كىشىلەر بولۇپ ھېسابلىنىمىز.ئاپىڭىز بىلەن مەن سىز ئۈچۈن ھەر 

، سىز.  يەنى( مېنىڭ پەرىزىمچە سىزمۇ مېنىڭكى بىلەن ئوخشاش بىر قىسىم ھېسسىياتالرنىڭ ئىچىدە تۇرۇۋاتى7)

رەپتىن ەنە بىر تەسىز بىر تەرەپتىن ھاياجانلىنىپ، يەنە بىر تەرەپتىن جىددىيلىشىپ، بىر تەرەپتىن ئۈمىدكە تولۇپ، ي

 ېلىدۇ.دىشە قىلىۋاتىسىز.  بۇ بىر خىل نورمال ئەھۋال بولۇپ، ئۇنداق ئىش ھەممە ئادەملەرنىڭ بېشىغا كئەن

ئەمەس )مەن  تامغا چاپالپ قويىدىغان ياكى يادلىۋالىدىغان سۆزلەرال« تۈۋرۈكى  6ئادەم خاراكتېرىنىڭ ( »8)

مەنبەدە -4ۋەندىكى ن بولۇپ، ئۇنىڭ تور ئادرېسى تۆھەققىدە بىر پارچە ماقالە يازغا« تۈۋرۈكى  6ئادەم خاراكتېرىنىڭ »

داق ياتىنى قانبېرىلدى(.  ئۇالر بىر ئادەم ھەر ۋاقىت ئەمەل قىلىشقا تېگىشلىك پرىنسىپالر بولۇپ، ئۆزىمىزنىڭ ھا

ئۇالردىن بىر دا ئالىدىغان ياشىشىمىز كېرەكلىكىنى كۆرسىتىپ بېرىدىغان بىر خىل ئاالھىدە قورالدۇر.  سىز ھەر خىل قارارالرنى

ىلەن ىر ۋاقىت بخىل يېتەكچى ئىدىيە سۈپىتىدە پايدىلىنىڭ.  سىزنىڭ ھازىرغىچە ئۆتكەن ھاياتىڭىزدىكى ھەر قانداق ب

.  مەن بۇ گەپلەرنى تۈۋرۈكى سىز ئۈچۈن ھازىر تېخىمۇ مۇھىم بولۇپ قالدى 6سېلىشتۇرغاندا، ھېلىقى ئادەم خاراكتېرىنىڭ 

 ەۋاتىمەن.ا ئاساسەن دساۋاقلىرىغ-ئۆزەمنىڭ تەجرىبە

ىڭ تېشىغا ( ھەر قانداق ئىشنى قىلغاندا، ئۇنى ئەڭ يۇقىرى دەرىجىدە ياخشى قىلىشقا تىرىشىڭ.  ساندۇقن9)

ش غالم تۇرمۇچىقىپ ئويالڭ.  مۇھىم ئىشالرنى تېپىپ چىقىڭ، ھەمدە ئۇالرنى مۇۋاپىق ئورۇنالشتۇرۇڭ.  بىر خىل سا

ىجابىي ئنۈملۈك ۋە للىگە چىقىشنى ئۆزىڭىزنىڭ نىشانى قىلىڭ. باشقىالر بىلەن ئۈتەڭپۇڭلۇقىنى ساقالڭ.  ئەڭ يۇقىرى پە

دىغان پايدىلىنى مۇناسىۋەت ئورنىتىڭ. ئۆزىڭىزدىن چوڭراق بولغان بىر داۋا ئۈچۈن خىزمەت قىلىڭ.  ئۆزىڭىزنى ۋە سىز

 ئەخالقىي ئۆلچەملەرنى تولۇق چۈشىنىۋېلىڭ.

ىز بىلەن مەندەك سۆيمەيدۇ. بىزنىڭ سىزگە بولغان كۆيۈنىشىمىز بىر خىل ( بۇ دۇنيادا ھېچ كىم سىزنى ئاپىڭ10)

شەرتسىز كۆيۈنىشتۇر. بۇنى مەڭگۈ ئەستە چىڭ ساقالڭ، ھەمدە ئۇنىڭدىن ئوبدان پايدىلىنىڭ.  سىز ياردەم سورايدىغانغا 
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 ئاپىڭىز بىلەن مەن  ئىككىمىزدىن ياخشىراق ئادەم تېپىلمايدۇ.

لدۇق.  تەييار قى نلىقالرنى كۆرسىتىپ، سىزنى ھاياتىڭىزدىكى مۇشۇنداق بىر پەيت ئۈچۈن( بىز ئەڭ زور تىرىشچا11)

 يدىلىنىڭ. ئەمدى نۆۋەت سىزگە كەلدى.  بۇنىڭدىن كېيىن ئۇچرايدىغان پۇرسەتلەردىن ئەڭ زور دەرىجىدە تولۇق پا

 لۇپ ياشىيااليسىز.شۇنداق قىلسىڭىز، سىز بۇ دۇنيادا مۇقەررەر ھالدا بىر كۆزگە كۆرۈنگەن ئادەم بو

ەرەققىي ( سىز بىر كۈچلۈك ۋە بارغانسېرى كۈچىيىۋاتقان ئېتىقادقا ئىگە كىشىسىز.  سىزنىڭ يەنىمۇ ت12)

پىڭىز بىلەن تۇرۇڭ.  ئاقىلىشىڭىزغا يول قويىدىغان دائىرە ئىچىدە ئېتىقادىڭىزنى بۇنىڭدىن كېيىنمۇ ئۈزۈلدۈرمەي داۋامالش

راق رىجىدە سۆيىدىغانلىقىمىزنى بىلىسىز.  ئالالھ سىزنى بىزدىنمۇ بەكمەن ئىككىمىزنىڭ سىزنى قايسى دە

 بۇنىڭغا ئىشىنىڭ.—سۆيىدۇ

شى ( قاتتىڭ تىرىشىڭ.  نىشاننى چوڭ تىكلەڭ.  ياخشى قارارالرنى ئېلىڭ.  ھەمدە تۇرمۇشتىن ياخ13)

 ھوزورلىنىپ ياشاڭ.

 

ىزدىن بىلىڭ.  مەن سىزگە كۆيىمەن.  سمېنىڭ مۇشۇ پەيتلەردە سىز ئۈچۈن نەقەدەر خوشال ئىكەنلىكىمنى 

 پەخىرلىنىمەن. سىزدىن بۇنىڭدىن كېيىنمۇ مەڭگۈ پەخىرلىنىمەن.

 ئېتىقادنى ساقالڭ.

 

 دادىڭىز. )سكۆت راكېرنىڭ خېتى مۇشۇ يەردە ئاخىرالشتى(

 

 «ىئىزدىنىش روھ-چەت ئەل ياشلىرىنىڭ ئۆزلۈكسىز ئۆگىنىش» . بۇرۇنقى بىر پارچە ماقالەم: 2

ەققىدە قىممىتى ھ مەن بۇرۇن بىلىۋال تور بېتى بىلەن ئۆتكۈزگەن بىر قېتىملىق يازما سۆھبەتتە ئوقۇشنىڭ ئىالۋە:

غاچقا، مەن ۋەتلىك بولبىر ئاز توختالغان ئىدىم.  ئۇ يەردىكى مەزمۇنالر مەزكۇر ماقالىدىكى مەزمۇنالر بىلەن زىچ مۇناسى

قىدىغان م.  ئەسلىدىكى سۆھبەتنىڭ تولۇق مەزمۇنىغا قىزىبۇرۇنقى ئاشۇ مەزمۇنالرنى بۇ يەرگە كۆچۈرۈپ قويدۇ

 ەنبەدىن تاپااليدۇ.م-5قېرىنداشالر ئۇ سۆھبەت خاتىرىسىنىڭ تولۇق تېكىستىنى تۆۋەندىكى 

ى توغرىسىدا سۆز ئېچىشتىن بۇرۇن،  مەن ئالدى بىلەن ئىزدىنىش رۇھ-ۆزلىكسىز ئۆگىنىشئچەتئەل ياشلىرىنىڭ 

ىڭ ىك مائارىپ سىستېمىسى، ھەمدە ئوقۇش بىلەن كەلگۈسىدىكى خىزمەت، كىرىمنئامېرىكىنىڭ ئالىي دەرىجىل

لىفورنىيەدىال يىلدىن بۇيان پەقەت كا 16مۇناسىۋىتى توغرىسىدا قىسقىچە توختىلىپ ئۆتەي. مەن ئامېرىكىغا كەلگەن 

نى الىفورنىيەشۇڭا مەن كتۇرغان بولغاچقا، يۇقىرىقى ئىشالردا كالىفورنىيەنىڭ ئەھۋالىنى سەل ياخشىراق بىلىمەن. 

 مىسالغا ئېلىشنى اليىق كۆردۈم.

دىن  10ئۇنىڭ  مىليون ئەتىراپىدا بولۇپ، ئۇنىڭ ئىچىدە كالىفورنىيەنىڭ نوپۇس سانى 300ئامېرىكىنىڭ نوپۇسى  

دۆلەت  امېرىكىنىڭئمىليونغا توغرا كېلىدۇ. لېكىن، كالىفورنىيەنىڭ يىللىق ئىقتىسادىي كىرىمى  35بىر قىسمىغا، يەنى 

لەن، پەقەت شىتات بولغىنى بى 50تىن بىر قىسمىنى تەشكىل قىلىدۇ. ئامېرىكىدا  5يىللىق ئىقتىسادىي كىرىمىنىڭ 

امېرىكا بويىچە ئالىي ئپەرسەنتتىن كۆپىنى يارىتىدۇ. يەنى، كالىفورنىيە  20كالىفورنىيەال ئامېرىكا ئىقتىسادىي كىرىمىڭ 

 ۇرىدۇ.ەت قاتارلىقالرنىڭ ھەممىسىدە مەملىكەت بويىچە ئەڭ ئالدىدا تمائارىپ ۋە يۇقىرى تېخنىكىلىق سانائ

 

 تۈرگە ئايرىش مۇمكىن: 4كالىفورنىيەدىكى ئالىي مەكتەپلەرنى جەمئى 

مىڭ ئەتراپىدا  20شۆبىسى بار بولۇپ، ھەر بىرسىدە  10(  كالىفورنىيە ئۇنىۋېرسىتېتى. بۇ مەكتەپنىڭ جەمئىي 1

 12.5ە ئوتتۇرا مەكتەپنى پۈتتۈرگەن ئوقۇغۇچىالرنىڭ ئىچىدىكى ئەڭ ياخشى ئوقۇغان ئوقۇغۇچى بار. بۇ مەكتەپلەرگ
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پىرسەنت ئادەمنى ئالىدۇ. باكالۋىر ، ماگىستېرلىق ۋە دوكتۇرلۇق ئۇنۋانلىرىنىڭ ھەممىسىنى بېرەلەيدۇ. ئۇالر تەتقىقات 

 ش نىشانىسى قىلغان مەكتەپلەردۇر.بىلەن ئالىي دەرىجىلىك تېخنىكىلىق خادىمالرنى يېتىشتۈرۈشنى ئۆزىنىڭ ئوخشا

 30ۇچى سانى شۆبىسى بار بولۇپ، ھەر بىرنىڭ ئوقۇغ 22(  كالىفورنىيە شىتات ئۇنىۋېرسىتېتى. ئۇنىڭ جەمئىي 2

ىرەلەيدۇ. كپىرسەنتى بۇ مەكتەپلەرگە  33مىڭ ئەتراپىدا. ئەڭ ياخشى ئوقۇغان ئوتتۇرا مەكتەپ ئوقۇغۇچىلىرىنىڭ 

ساسلىق ئوتتۇرا نىيەنىڭ ئائۇنۋانلىرىنى بېرەلەيدۇ. ئۇالر ئوقۇتۇشنى ئاساس قىلغان بولۇپ، كالىفور باكالۋىر ۋە ماگىستېرلىق

 ۋە يۇقۇرى دەرىجىلىك تېخنىكىلىق خادىملىرىنى يېتىشتۈرىدۇ.

 106دەپ ئاتىلىدۇ(. ئۇنىڭ جەمئىي  ”Community College“(  جەمئىيەت ئىنستىتۇتلىرى )ئىنگلىزچە 3

ئۇنىڭدا ئوقۇيالىغىدەك ئىقتىدارى بار، تولۇق ئوتتۇرىنى پۈتتۈرگەنلەرنىڭ ھەممىسى بۇ مەكتەپلەرگە  شۆبىسى بار بولۇپ،

 Associate in“ۋە  ”Associate in Art“يىلدىن كېيىن ئىنگلىزچىدە  2يىل بولۇپ،  2كىرەلەيدۇ. ئوقۇش مۇددىتى 

Science”  قۇش پۈتتۈرسىمۇ بولىدۇ. ياكى بولمىسا، كالىفورنىيە ئۇنۋانى بىلەن ئو ”كاندىدات باكالۋىر “دەپ ئاتىلىدىغان

يىل ئوقۇپ، باكالۋىر  ئۇنۋانى ئالسىمۇ بولىدۇ.  2ئۇنىۋېرسىتېتى ياكى كالىفورنىيە شىتات ئۇنىۋېرسىتېتىغا يۆتكىلىپ، يەنە 

گە قارىغاندا كۆپ تۈر 2مىڭ ئەتراپىدا بولۇپ، ئوقۇش پۇلى يۇقىرىقى قالغان  15ھەر بىر مەكتەپتىكى ئوقۇغۇچىنىڭ سانى 

يىلنى مۇشۇ مەكتەپلەرنىڭ بىرىدە ئوقۇپ،  2ئەرزان. شۇڭا ئىقتىسادىي قىيىنچىلىقى بار نۇرغۇن ئوقۇغۇچى دەسلەپكى 

 يىللىق ئالىي مەكتەپكە يۆتكىلىدۇ. 4ئاندىن 

پ، بولۇ ەپلەر( خۇسۇسىي ئالىي مەكتەپلەر. بۇ ئىقتىسادىي راسخودنى شىتات ياكى دۆلەتتىن ئالمايدىغان مەكت4

كتەپلەرنىڭ ئالىي مەكتەپ بار ئىكەن. بۇ مە 77كالىفورنىيە خۇسۇسىي ئالىي مەكتەپلىرى بىرلەشمىسى قارىمىقىدا 

ئىنگلىزچە ۋە جەنۇبىي كالىفورنىيە ئۇنىۋېرسىتېتى ) Stanford, Caltechئىچىدە دۇنياغا داڭلىق مەكتەپلەردىن 

“University of Southern California” ىدۇ( قاتارلىقالر بار.دەپ ئاتىل 

 

ىفورنىيەدىكى ئالىي مەكتەپ بولىدۇ. كال 215مەن يۇقۇرىدا تىزغان مەكتەپلەرنىڭ سانىنى قوشقاندا، ئۇ جەمئى 

ئالىي  215ىتاتتا مىليون نوپۇسى بار بىر ش 35ئالىي مەكتەپلەرنىڭ ئەمەلىي سانى بۇنىڭدىنمۇ يۇقىرى بولۇشى مۇمكىن. 

ەت ياكى قا بىر دۆلھەقىقەتەنمۇ ھەيران قالدۇرىدۇ. دۇنيادا بۇنىڭغا يېقىن كېلىدىغان باش مەكتەپنىڭ بارلىقى، كىشىنى

ر ئىچىدىكى ۋە رايونال رايون بولماسلىقى مۈمكىن. بۇ پاكىت ھازىر نېمە ئۈچۈن كالىفورنىيەنىڭ دۇنيادىكى بارلىق دۆلەتلەر

 قىنى مەلۇم دەرىجىدە چۈشەندۈرۈپ بىرەلەيدۇ.ورۇندا تۇرىدىغان بىر رايون بواللىغانلىئ-5ئىقتىسادىي كىرىمى 

ىچە كىرىم ۋە مېرىكا بويئامېرىكىدا ئوقۇغان بىلەن ئوقىمىغانالرنىڭ مائاشى ئىنتايىن چوڭ پەرقلىنىدۇ. كالىفورنىيە ئا

سىلەرنىڭ، تۇرمۇش سەۋىيىسى ئەڭ يۇقىرى بولغان شىتات بولۇپ، بۇ شىتاتتىكى كىشىلەرنىڭ مائاشىمۇ يۇقىرى، نەر

ئانژىلىس -ۇپمۇ ئۆينىڭ باھاسىمۇ ھەممىدىن يۇقىرى. مەسىلەن، يېقىنقى بىر دوكالتقا ئاساسالنغاندا، لوسبول

ئانژىلىس -س مىڭ دولالر ئەتراپىدا ئىكەن. بۇ دېگەنلىك يېقىندا لو 450ناھىيىسىدىكى ئۆينىڭ ئوتتۇرىچە باھاسى 

مىڭ  450ھاسى لالردىن تۆۋەن، قالغان يېرىمىنىڭ بامىڭ دو 450ناھىيىسىدە سېتىلغان ئۆيلەرنىڭ يېرىمىنىڭ باھاسى 

جارىسىمۇ ئېغىزلىق ياتاقنىڭ بىر ئايلىق ئى2دولالردىن يۇقىرى دېگەنلىكتىن ئىبارەت. ئىجارىگە بېرىلىدىغان 

ى ئالىي ائىرىسىدە. ئېلېكتىر، يۇمشاق دېتال، مېھانىكا، خىمىيە، ۋە بىئولوگىيە قاتارلىق ساھەدىكددولالر  1000-1800

وتتۇرىچە اقتىدىكى ئۋمەكتەپتە ئوقۇمىغان تېخنىكالر ۋە ئالىي مەكتەپتە ئوقۇغان ئىنژىنىرالرنىڭ يېڭى خىزمەتكە كىرگەن 

پ، ۆلچەر بولۇمسائەتلىك مائاشىنى تەخمىنەن مۇنداق دەپ ئېيتىش مۇمكىن )بۇ بىر ئومۇمالشتۇرۇپ ئوتتۇرىغا قويغان 

ىگەن رقلىق بولۇشى پۈتۈنلەي مۇمكىن): ئالىي مەكتەپ پۈتتۈرمئايرىم شەخسلەرنىڭ مائاشى بۇنىڭدىن كۆپ پە

 35وكتۇرلۇق ئالغانالر: دولالر؛ د 25دولالر؛ ماگىستېرلىق ئالغانالر:  20دولالر؛ باكالۋىرلىق ئالغانالر:  10تېخنىكالر: 

 دولالر ۋە ئۇنىڭدىن يۇقىرى.
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لغان بىر مەن تۆۋەندە بايان قىلماقچى بومەن ھازىر سىلەرگە بىر ئاددىي ھېساپ ئىشلەپ بېرەي. بۇ ھېساب 

 قىسىم نەرسىلەرنى چۈشىنىش ئۈچۈن ئىنتايىن پايدىلىق.

پىدۇ؟ ھەر بىر يىلدا قانچىلىك پۇل تا 10دولالر ئالىدىغان، ئالىي مەكتەپتە ئوقۇمىغان بىر ياش  10سائەتىگە 

بولغاچقا، بىر ئادەم  سائەت ئىشلەيدىغان 8كۈن  كۈن، بىر 5ھەپتە بار بولۇپ، ئامېرىكىدا بىر ھەپتىدە  52يىلنىڭ ئىچىدە 

 10سائەت ئىشلەيدۇ. شۇڭا 40بىر ھەپتىدە 

 مىڭ دولالر. 208)سائەت( =  40)ھەپتە( *  52)يىل( *  10دولالر *  10يىللىق كىرىم = 

 ۇ؟يىلدا قانچىلىك پۇل تاپىد 10دولالر ئالىدىغان، باكالۋىر  ئۇنۋانى بار بىر ياش  20سائەتىگە 

ىر  ئۇنۋانى مىڭ دولالر. لېكىن، بۇ ياش باكالۋ 416يىللىق كىرىم = يۇقىرىقى پۇلنىڭ ئىككى ھەسسىسى =  ئون

ك، بۇ ياشنىڭ يىللىق ئوقۇشى ئۈچۈن كېتىدۇ، دېسە 4يىل ئىشلىيەلمەيدۇ، ھەمدە بىر يىللىق كىرىمى  4ئېلىش ئۈچۈن 

 مىڭ دولالر بولىدۇ. 208يىللىق كىرىمىمۇ  10دەسلەپكى 

 

لنى قوشساق، يى 5يېشىدا باكالۋىر  ئۇنۋانى ئېلىپ بولىدۇ. بۇنىڭغا يۇقىرىقى  22ال ئوقۇغان بىر ياش، نورم

ىڭ سائەتلىك مائاشى ياش بولىدۇ. بۇ چاغدا، باكالۋىر  ئۇنۋانى بار ياشن 27يىلدىن كېيىن بۇ ياشنىڭ يېشى  10يۇقىرىقى 

ىكىدا بۇ دولالرغا ئۆسكەن بولۇشى مۇمكىن )ئامېر 15 دولالرغا، ئالىي مەكتەپتە ئوقۇمىغان ياشنىڭ مائاشى 30

ك مائاشى دە سائەتلىپۈتۈنلەي مۇمكىن. كالىفورنىيەنىڭ سىلىكون جىلغىسىدا دوكتۇرلۇق ئۇنۋانى بار ئىنژىنېرالرنىڭ ئىچى

ە ياشقىچ 65ياشقىچە ئىشلىسە )ئامېرىكىدا  60ئاشىدىغانالر كۈرمىڭ(. ئەگەر بۇ ئىككى ياش  دولالردىن 50-60

دا قانچىلىك پۇل يىل 33يىل ئىشلىيەلەيدۇ. ئۇالر بۇ  33ئىشلەيدىغانالر ئىنتايىن كۆپ(، بۇ يېڭى مائاش بىلەن يەنە 

مىڭ  30ىليون م 1مىڭ دولالر، ئالىي مەكتەپتە ئوقۇمىغان كىشى  59مىليون  2تاپىدۇ؟ باكالۋىر  ئۇنۋانى بار كىشى 

وختىماي ادەمنىڭ يېڭى نەرسىلەرنى ئۈگىنىش، كەسىپ جەھەتتە تبۇالردىن باشقا، ئوقۇمىغان ئ دولالر تاپىدۇ.

ختىشى ن كېيىن توئىلگىرلەش ئىقتىدارىمۇ تۆۋەنرەك بولىدىغان بولغاچقا، مائاشى ئۆسۈپ مەلۇم بىر سەۋىيەگە يەتكەندى

 ولىدۇ.ۇرسىتى بپ مۈمكىن. ئوقۇغانالر ئۈچۈن بولسا، كەسىپتە ۋە ئىقتىسادىي كىرىمدە ئۆمۈر بويى توختىماي ئىلگىرلەش

پ ۋە ىغىنى كەسىئوقۇغان بىلەن ئوقۇمىغاننىڭ پەرقى يالغۇز ئىقتىسادىي كىرىمدىال ئەمەس. ئوقۇغانالرنىڭ قىلىد

مىتىمۇ ىدىغان ھۆرتېخنىكا جەھەتتە بىر ئاز يوقىرى دەرىجىلىك خىزمەت بولغاچقا، ئۇالرنىڭ جەمىيەتتىكى ئورنى، ئېرىش

 يوقىرى بولىدۇ.

ېمە ئۈچۈن ئىشلىدىم؟ چۈنكى، بۇ ئامېرىكىدىكى كۆپ سانلىق ئاق تەنلىكلەر ئىشلەيدىغان مەن بۇ ھېسابنى ن

ھېساپ. ئۇ يەھۇدىيالر، ياپونلۇقالر، گېرمانالر، ۋە ياۋروپادىكى تەرەققىي تاپقان دۆلەتلەردىكى نۇرغۇن كىشىلەر ئۆيىدە 

دىن كېلىپ چىققان كىشى بىلەن پاراڭالشسىڭىز، چوقۇم ئىشلەپ كۆرىدىغان ھېساب. ھەر قانداق بىر تەرەققىي تاپقان ئەل

سىز شۇنى چوڭقۇر ھېس قىلىسىزكى، ئۇالر مەيلى بىر ئىگىلىك پىالنى توغرىسىدا سۆزلىسۇن، مەيلى تۇرمۇشتىكى بىرەر 

ئاددى ئىشالر توغرىسىدا سۆزلىسۇن، ئۇالرنىڭ سۆزلىرىدە سانلىق مەلۇماتالر ئىنتايىن كۆپ. ئۇالر ھەممە ئىشالرنى 

ابالپ تۇرۇپ قىلىدۇ. تەبىئىي پەن، ئىنژىنېرلىق ۋە ئىقتىسادال ئەمەس، ئىجتىمائىي پەن ۋە سىياسەتتىمۇ شۇنداق. ھېس

بولۇپمۇ، مەن بىر قەدەر چوڭقۇرراق ئارىلىشىپ باققان ياپونلۇقالر ۋە يەھۇدىيالر ئەنە شۇنداق. بۇ تەرەققىي تاپقان 

، دەپ ”ھېسابالپ تۇرۇپ ئىش قىلىش“گەن ئۇقۇمنى، دې ”ئىلمىي ئۇسۇل بىلەن ئىش قىلىش“ئەللەردىكى 

ئانىالر يۇقىرىقى ھېسابنى بەك ياخشى بىلگەچكە، -ئاددىالشتۇرۇپ چۈشەنسىڭىز، ھەرگىز خاتاالشمايسىز. يەھۇدىي ئاتا

نىڭ ئۆزلىرى قانچىلىك جاپا چېكىشىدىن، خارلىنىشىشىدىن قەتئىينەزەر، پۈتۈن كۈچى بىلەن بالىلىرىنى ئوقۇتىدۇ. مەكتەپ

ئەڭ ياخشىسىدا ئوقۇتىدۇ. ئەڭ قىيىن كەسپلەردە ئوقۇتىدۇ. شۇڭالشقا، ئامېرىكىدا كىرىمى ئەڭ يۇقۇرى بولغان 
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بۇيۇم، سەنئەت ۋە كىنو ئىشلەش -دوختۇرلۇق )مىدىتسىنا( كەسپى، ئادۋوكاتلىق كەسپى، ئىقتىساد كەسپى، ئالتۇن

 پۇس سانى بىلەن سېلىشتۇرغاندا ئىنتايىن يۇقۇرى.قاتارلىق كەسپلەردە يەھۇدىيالرنىڭ نىسبىتى ئۇالرنىڭ نو

ىنىڭ كېلىپ چىقىشىدىكى ئەڭ مۇھىم ئىزدىنىش روھ-ئامېرىكىدىكى كۆپ سانلىق ياشالرنىڭ ئۆزلۈكسىز ئۆگىنىش

س ئەمەس. ھەرىكەتلەندۈرگۈچى كۈچ نېمە؟ بۇ سوئالنىڭ جاۋابىنى يۇقىرىقى سانلىق مەلۇماتالردىن كۆرۈۋېلىش تە

رمۇشتىن اخشىراق تۇيتۇرۇپ ئېيتقاندا، يۇقىرىراق ئىقتىسادىي كىرىم ۋە شۇ ئارقىلىق ئەمەلگە ئاشىدىغان يەنى، ئومۇمالش

ىغانلىقى، ئىبارەت. ئامېرىكىدىكى ياشالرنىڭ كۆپىنچىسى كەلگۈسىدە باشقىالردىن ياخشىراق ياشاش ئۈچۈن ئوقۇيد

تى ىسۇ، ناھايىئۈچۈن، ئۇالرنى ھېچ كىم مەجبۇرلىمھەمدە كۆپىنچىسى ئوقۇش پۇلىنى ئۆز يانچۇقىدىن تۆلەيدىغانلىغى 

 تىرىشىپ ئوقۇيدۇ.

 ,A=4نومۇرلۇق سىستېما بولۇپ، دەرس نەتىجىلىرى مۇنداق بېرىلىدۇ:  4ئامېرىكىنىڭ مائارىپ سىستېمىسى 

B=3, C=2, D=1 .ۋە ,F=0  بولۇپ، بۇ 4.0شۇڭا ھەممە دەرسلەردە تولۇق نومۇر ئالغانالرنىڭ ئوتتۇرىچە نومۇرى 

دەپ ئاتىلىدۇ )ئوتتۇرا  ”GPA“، ياكى قىسقارتىلىپ ”Grade Point Average“ئوتتۇرىچە نومۇر ئىنگلىزچىدە 

 4.0مەكتەپ ئوقۇغۇچىلىرى ئارىسىدىكى ئوقۇشتا ئاالھىدە ياخشى ئوقۇغۇچىالرغا بىر خىل ئاالھىدە كاتېگورىيە بويىچە 

 ”Sacramento“بىلەن  ”Northridge“ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ دىن يۇقىرى نومۇرمۇ بېرىلىدۇ(. مەن كالىفورنىيە شىتات 

دېگەن شۆبىسىدە ئوقۇتقۇچىلىق قىلىپ باقتىم. نورمال  ”Davis“دىگەن شۆبىسىدە، كالىفورنىيە ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ 

دەرسنىمۇ، ۋە تەجرىبە دەرسلىرىنىمۇ ئۆتۈپ باقتىم. تەجرىبە دەرسلىرىدە، دەرسكە كەلمىگەن ئوقۇغۇچىنىڭ تەجرىبە 

وكالتى يېزىپ تاپشۇرۇشىغا يول قويمىدىم. دەرسكە كېلىپ، تەجرىبە ئىشلەپ، ئۇنىڭدىن دوكالت تاپشۇرغانالرنىڭ د

دوكالتىنى تەكشۈرۈپ نومۇر بەردىم. دەرسخانىدا ئۆتۈلىدىغان نورمال دەرسكە كەلسەك، مېنىڭ كىم دەرسكە كەلدى، كىم 

يتتە ئۇ ئىشالر بىلەن كارى بولۇشنىڭ ھەرگىزمۇ ھاجىتى يوق. كەلمىدى، ئۇنىڭ بىلەن ھەرگىز كارىم بولمىدى. ئەمىلە

سىنىپتىكى ئوقۇغۇچىالرنىڭ كۆپىنچىسى ھەقىقىي بىلىم ئېلىش، ھەقىقىي ئىقتىدار يىتىلدۈرۈش ئۈچۈن ئوقۇيدىغان 

اردەك بولغاچقا، ئۇالر ھەممە ۋاقىتتا كۆپرەك نەرسە ئۆگىنىۋېلىشقا تىرىشىدۇ. دەرسكە خۇددى ئوقۇتقۇچىدا قەرزى ب

كىرىدۇ: مەن مەكتەپكە پۇل تۆلىدىم، شۇڭا سىز دەرسنى ياخشى ئۆتۈشىڭىز كېرەك دەپ قارايدۇ.  دەرس سۆزلەۋاتقاندا 

كىچىككىنە خاتالىق بولۇپ قالسىمۇ، ئۇالر دەرھال بىلىۋېلىپ، قولىنى كۆتۈرۈپ سوئال سورايدۇ. سىز شۇ نەق مەيداندا 

 جاۋاب بېرەلمىسىڭىز، ئوقۇغۇچىالرغا دەپ قويۇپ، كېيىنكى دەرستە جاۋاب جاۋاپ بېرىسىز. ئەگەر شۇ چاغنىڭ ئۆزىدىال

بېرىسىز. مەكتەپ سىزگە بىر دەرسنى ئۆتۈشنى تاپشۇرغاندا، سىزگە ئوقۇغۇچىالر مۇشۇ دەرسنى ئوقۇپ بولغاندىن كېيىن 

بويىچە ئۆتىسىز، قانچىلىك  نېمىلەرنى بىلىشى كېرەك، شۇنى بەلگىلەپ بېرىدۇ. قايسى كىتابنى ئۆتىسىز، قانداق تەرتىپ

تاپشۇرۇق بېرىسىز، قانچە قېتىم ئىمتىھان ئالىسىز، ھەمدە ئەڭ ئاخىرقى دەرس نەتىجىسىنى قانداق بېرىسىز، بۇ پۈتۈنلەي 

پىرسەنت، يېرىم  30ئۆزىڭىزنىڭ ھوقۇقى. ئادەتتە، باكالۋىر  ئوقۇغۇچىلىرىغا دەرس نەتىجىسى مۇنداق بېرىلىدۇ: تاپشۇرۇق 

پىرسەنت  15-10پىرسەنت. سىنىپنىڭ ئەڭ ئالدىدىكى  40پىرسەنت، مەۋسۇملۇق ئىمتىھان  30ئىمتىھان  مەۋسۇملۇق

، ”C“پىرسەنت ئوقۇغۇچىغا  30، ئۇنىڭدىن كېيىن ”B“پىرسەنت ئوقۇغۇچىغا  30, ئۇنىڭدىن كېيىنكى ”A“ئوقۇغۇچىغا 

ىجىسى شۇ بويىچە ئوقۇغۇچىنىڭ دەرس نەتىجىسى بېرىلىدۇ. ھەرگىز بىرەر ئىمتىھاننىڭ نەت ”F“بىلەن  ”D“قالغانالرغا 

ئورۇنغا، -1بولۇپ ھېسابالنمايدۇ. ئومۇمالشتۇرۇپ ئېيتقاندا، ئامېرىكىلىق ئوقۇغۇچىالر ھەقىقىي بىلىم ئىگىلەشنى 

ئورۇنغا قويىدۇ. مەن ھازىرغىچە ئۇچراتقان ئاسىيالىقالر بولسا، بۇنىڭ -2ئىمتىھاندا يۇقىرى نومۇر ئېلىشنى 

 شىسىنى قىلىدۇ.قار-قارمۇ

نومۇردىن يۇقىرى بولسا  2.5مەكتەپ پۈتتۈرۈپ بولۇپ، خىزمەت تېپىشتا، ئوتتۇرىچە مەكتەپ نەتىجىسى 

بولىۋېرىدۇ. يېڭى بىر شىركەتكە خىزمەتكە كىرگەندە، باكالۋىر  ئۇنۋانى بارالرنىڭ مەكتەپ نەتىجىسى تەكشۈرۈلىدۇ. ئالىي 

دەپ قارايدىكەن.  ”بىر ئاز چاتىقى بار ئوخشايدۇ“رگەنلەرنى بەزى شىركەتلەر ئورتۇچە نومۇر بىلەن پۈتتۈ 4.0مەكتەپنى 
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ماگىستېرلىق ۋە دوكتۇرلۇق ئۇنۋانى بارالرنىڭ نەتىجىسىگە ئانچە قاراپ كەتمەيدۇ. لېكىن، ماگىستېرلىق ۋە دوكتۇرلۇقتا 

 بولۇشى كىرەك. دىن يۇقىرى 3.5، ئەڭ ياخشىسى 3.0ئوقۇش ئۈچۈن، باكالۋىر  نەتىجىسى كام دېگەندە 

ۇ كىشىنىڭ ئئىزاھالپ ئۆتۈپ كېتىشكە تېگىشلىك بىر ئىش شۇكى، بىر كىشىنىڭ بىرەر ئۇنۋانى بولۇشى، ھەرگىز 

ر ندۈرگەن ھەچوقۇم بىرەر خىزمەتكە ئورۇنلىشىشى كاپالەتكە ئىگە، دېگەندىن دېرەك بەرمەيدۇ. مەن يۇقىرىدا چۈشە

ن ئۇنىڭ ۇنۋانى بىلەئدېگەندىنمۇ دېرەك بەرمەيدۇ. بۇ ئامىلالر بىر كىشىنىڭ خىل دەرىجىدىكى مائاشنى چوقۇم ئاالاليدۇ، 

زمەتكە ى بىلەن خىھەقىقىي بىلىمى ۋە خىزمەت ئىقتىدارى بىلەن مۇناسىۋەتلىك. ھەر بىر شىركەت سىزنى ئۆز ئىختىيارلىق

ىلىنىڭ ئاخىرى بىزنىڭ ي-2000ئااللىغانىكەن، سىزنى يەنە ئۆز ئىختىيارلىقى بىلەن شىركەتتىن بوشىتااليدۇ. 

“WaveSplitter” ن خۇسۇسىي دېگەن شىركەتكە فۇدەن ئۇنىۋېرسىتېتىدا باكالۋىر، ئامېرىكىنىڭ خېلى داڭلىق بولغا

 ياخشى ئىشنى زادىال ئۇنىۋېرسىتېتىدا دوكتۇرلۇق ئۇنۋانى ئالغان بىر خەنزۇ قىزنى ئالدى. لېكىن، ئۇ قىز Purdueمەكتەپ 

وغرىلىقچە ئبىلەن تېخنىكىلىق مەسىلىلەر ئۈستىدە پاراڭالشسام، ئاستا قېشىمغا كېلىپ  قىاللمىدى. مەن بىرەرسى

ئۈچۈن  تئۆزۈم شىركە ئاڭاليتتى. ئىنژىنېرالر يىغىنىدا پەقەت پىكىر قاتناشتۇرالمايتتى. مېنىڭ ئۇ قىزغا ئىچىم ئاغرىپ،

سوئالىڭ بولسا، مەندىن  ھەر قانداق ۋاقىتتا“ەردىم. تەييارلىغان بارلىق تېخنىكىلىق ماتېرىياللىرىمنى ئۇنىڭغا نۇسخىالپ ب

الردىن ئاي 5تكە كىرىپ دەپ تۇردۇم. لېكىن، بۇ قىز خىزمەتنى زادىال قولىغا ئااللمىغاندىن كېيىن، شىركە ”تارتىنماي سورا

اندا، بۇ قىزنى خەلقارالىق يىغىنىغا بارغ ”نۇرلۇق تاال خەۋەرلىشىش“لى مەن يى-2003كىيىن، ئۇنى شىركەتتىن بوشاتتى. 

تۇ. لماي يۈرۈپشۇ يىغىن زالىنىڭ خىزمەت ئىزدەش ئورنىدا ئۇچرىتىپ قالدىم. ئۇ قىز شۇ چاغقىچە باشقا خىزمەت تاپا

تىدا دوكتۇرلۇق ئۇنىۋېرسىتې Prinsétonچىڭخۇدا باكالۋىر لىق ئېلىپ، ئامېرىكىدىكى يەنە بىر داڭلىق مەكتەپ بولغان 

ىركەتتە شن. بىزنىڭ ر بولۇپ، ئۇنىڭ بۇرۇن ئوقۇغىنى ئاكتىپ ئوپتىكىلىق زاپچاسالر ئىكەئالغان يەنە بىر خەنزۇ باال با

شىركەتنىڭ  ېيىن، ئۇنىكقىلىدىغىنى پاسسىپ زاپچاسالر بولۇپ، ئۇ باال ئىنژىنېرالر گۇرۇپپىسىدا زادىال ئىشلىيەلمىگەندىن 

 سېتىق بۆلۈمى-سودا

ەيدۇ( گە يۆتكەپ قويدى. لېكىن، ئۇ يەردىمۇ د ”Sales and Marketing Deparment“)ئىنگلىزچە 

لىالرنىڭ ياخشى ئىشلىيەلمىگەچكە، ئۇزۇن ئۆتمەي ئۇنىمۇ ئىشتىن بوشىتىۋەتتى. مەن بۇ يەردە ھەرگىز خەنزۇ با

ان ان ئااللىغھەممىسى ياخشى ئىشلىيەلمەيدۇ، دېمەكچى ئەمەسمەن. يۇقىرىقىالر ناھايىتى داڭلىق مەكتەپلەردە ئۇنۋ

قانچە  زمەت ئىقتىدارى تۆۋەن، ھەمدە يېڭى شارائىتقا تېز ماسلىشىش قابىلىيىتى يوقالرنىڭ بىربولسىمۇ، خى

ۆپ. كئىنتايىن  مىساللىرىدىنال ئىبارەت. ئامېرىكىدا ياخشى ئىشلەپ، ئۆز كۈنىنى ياخشى ئېلىپ كېتىۋاتقان خەنزۇالر

اتېرىيالغا ۇغان بىر مڭدىن بىر قانچە يىل بۇرۇن ئوقئۆزلىرى يۇقىرى تېخنىكىلىق شىركەت قۇرغانالرمۇ خېلى بار. مەن بۇنى

ېخنىكىلىق ئاساسالنغاندا، كالىفورنىيەنىڭ سىلىكون جىلغىسىدا جۇڭگو، شاڭگاڭ ۋە تەيۋەندىن كەلگەن، يۇقىرى ت

 مىڭدىن كۆپ ئادەم بار ئىكەن. 50شىركەتتە ئىشلەيدىغان خەنزۇ خادىمالردىن 

دارى يوق، شىركەتنىڭ ئىشلىرىغا ئۆز ساالھىيىتىگە چۇشلۇق تۆھپە ئامېرىكىدىكى شىركەتلەر ھەقىقىي ئىقتى

قوشالمايدىغانالرنى ئىشتىن تېزال بوشىتىۋەتكەن بىلەن، شىركەت ئۈچۈن مۇھىم كىشىلەرنى پۈتۈن كۈچى بىلەن 

ۇنىڭ قوغدايدۇ. مەن بۇنىڭدىن بىر قانچە يىل بۇرۇن، سىلىكون جىلغىسىدىكى يەنە بىر شىركەتكە تېلېفون قىلىپ، ئ

ئاساسلىق تېخنىكا خادىمىنى ئىزدىدىم. ئۇالر ماڭا ئارىزونا شىتاتىنىڭ بىر تېلېفون نومۇرىنى بېرىپ، شۇيەرگە تېلېفون 

ياق. بىزنىڭ شىركەت “دەپ سورىسام، ئۇالر  ”سىلەرنىڭ ئارىزونادىمۇ بىرەر شۆبەڭالر بارمۇ؟“قىلىشىمنى ئېيتتى. مەن 

فورنىيەگە يۆتكەپ كەلگەن. لېكىن ئۇ كىشى كالىفورنىيەگە كەلگىلى ئۇنىمىغاچقا، بۇرۇن ئارىزونادا بولۇپ، كېيىن كالى

دىن چىقىپ   Wave Splitterيىلى -2003، دېدى. مەن ”ئۇنىڭغا ئارىزونادا بىر ئايرىم ئىشخانا ئېچىپ بەردۇق

سىدا ئېلخەت يازدىم. مېنىڭ كېتىدىغانغا ئاز قالغاندا، ئۆزۈمنىڭ ھەممە تونۇشلىرىغا يېڭى ئىش ئىزدەۋاتقانلىقىم توغرى

تېخنىكىلىق ئىنستىتۇتى فىزىكا  Georgia( دۆلەت تەجرىبىخانىسىدىكى ئۇستازىم، ھازىر  Sandiaبۇرۇنقى ساندىئا)
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فاكۇلتېتىنىڭ مۇدىرى مېنى ئۆز مەكتىپىنىڭ تارمىقىدا ئەمدىال قۇرۇلغان، پەقەت بىر رەئىسى بىلەن بىر مۇئاۋىن رەئىسىدىن 

ئادىمى بار، شىركەت ئۈچۈن ئىقتىسادىي مەبلەغنى ھەل قىلىپ بولغان بىر شىركەتنى تونۇشتۇرۇپ  ئىبارەت ئىككىال

قويدى. بۇ شىركەتنىڭ ئىشلەپ چىقارماقچى بولغىنى، ھەر خىل دورا ۋە يېمەكلىكلەر شىركىتى دورا بىلەن يېمەكلىكتە 

ئەسلىدە ئۇ مېنىڭ ئۇستازىمنىڭ بىر قانچە پاتېنتىغا  يوقلۇقىنى تەكشۈرىدىغان بىر ئوپتىكىلىق ئاپپارات بولۇپ،-مىكروپ بار

ئاساسالنغان بولۇپ، مېنى شىركەتنىڭ باش تېخنىكى قىلىپ ئالماقچى بولدى. مەن كالىفورنىيەنىڭ يۇقۇرى مائاشىغا 

گەنىدى، كۆنۈپ قالغان بولغاچقا، ئۇالرنىڭ ماڭا بەرگەن مائاشىنى ئاز كۆردۈم. شۇنىڭ بىلەن ئۇالر ماڭا مائاش قوشۇپ بەر

كىشىنىڭكىدىن يۇقىرى بولۇپ كەتتى )ئاتالنتانىڭ تۇرمۇش سەۋىيىسى كالىفورنىيەنىڭكىدىن  2مېنىڭ مائاشىم قالغان 

 3ئۆي ئالغىلى بولىدۇ(. ماڭا شىركەتنىڭ  2جىق تۆۋەن بولۇپ، كالىفورنىيەدە بىر ئۆي ئالغان پۇلغا ئۇ يەردە كام دېگەندە 

پىرسەنتكە كۆتۈرۈپ بەردى. ئەڭ ئاخىرىدا بىزنىڭ ئۆينى  7ز كۆردۈم. شۇنىڭ بىلەن ئۇنى پىرسەنتىنى بەرگەنىدى، ئۇنىمۇ ئا

Georgia  ھەپتىسى -5ھەپتە ئاتالنتادا ئىشلەپ،  4شىتاتىنىڭ ئاتالنتا شەھىرىگە يۆتكەپ بېرىشتىن بۇرۇن، مەن ھەر

ر بۇنىڭغىمۇ ماقۇل بولدى. لېكىن، دەل ئۆيگە قايتىپ كېلىپ، ئۆيدە بىر ھەپتە ئىشلەيمەن، دېگەن شەرتنى قويدۇم. ئۇال

شۇ چاغدا، بىز تۇرۇۋاتقان شەھەرنىڭ قېشىدىكى شەھەرگە جايالشقان، بىر بىئولوگىيە تېخنىكىسى شىركىتىدىن ماڭا 

خىزمەت چىقىپ قالدى. شۇنىڭ بىلەن مەن ئاتالنتادىكى شىركەتكە بارمىدىم. بۇنداق دېسەم، بەزىلەر ئۈچۈن مەن 

تويۇلۇشۇم مۇمكىن. بۇ ئامېرىكىدا بىر ئىنتايىن نورمالنى ئىش. مەن بىر شىركەت ئۈچۈن ئاشۇنداق  ئاجايىپ يۈزسىزدەك

يىلى مېنىڭ ئايالىمنىڭ يۇمشاق دېتالالر شىركىتى -2001قىالاليمەن. بىر شىركەت مەن ئۈچۈنمۇ ئاشۇنداق قىالاليدۇ. 

بەزىلىرى، بۇ يېڭى خىزمەتنى باشالشتىن بۇرۇن،  ئازراق ئادەم قوبۇل قىلدى. يېڭى قوبۇل قىلىنغانالرنىڭ ئىچىدىكى

ئىككى ئاي تاماشا قىلماقچى بولۇپ كېتىپتۇ. دەل شۇ چاغدا شىركەتنىڭ ئىقتىسادىي ئەھۋالىدا چوڭ -ياۋروپاغا بېرىپ، بىر

ئۆزگىرىش بولۇپ، ھېلىقى ئىشقا ئېلىپ بولغان، ئەمما تېخى خىزمەت باشلىمىغانالردىن بىر قانچىسىنى شىركەتكە 

سىزنى ئىشتىن بوشاتتۇق. ئەمدى “ئالماسلىقنى قارار قىلىپتۇ. شۇنىڭ بىلەن شىركەت ياۋروپادا تاماشا قىلىۋاتقانالرغا 

 دەپ خەت ماڭدۇرۇپتۇ. ”بىزنىڭ شىركەتكە كەلمىسىڭىزمۇ بولىدۇ

كەتتىكى ىقى شىرقىرمېنىڭ ئاتالنتادىكى بۇرۇنقى ئۇستازىم بىلەن بولغان مۇناسىۋىتىم ھازىرمۇ ئىنتايىن ياخشى. يۇ

بىرەر ئادەم  بىزگە“الر ئۇ ئىككى ئادەم بىلەنمۇ ھېچ قانداق يامانلىشىپ قالمىدىم. مەن بارمايدىغانلىقىمنى ئېيتقاندا، ئۇ

ش پۈتتۈرۈش ، دەپ ئىلتىماس قىلىۋېدى، مەن كالىفورنىيە ئۇنىۋېرسىتېتىدىكى ئۇستازىمنىڭ ئوقۇ”كۆرسىتىپ بەرسەڭ

ىيە ي كالىفورنى كۆرسىتىپ بەردىم. كېيىن ئۇقسام، ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ شىركىتىگە جەنۇبىئالدىدىكى بىر ئوقۇغۇچىسىن

 ئۇنىۋېرسىتېتىنى يېڭى پۈتتۈرگەن بىر ياشنى ئېلىپتۇ.

اق ۇرتقا قاندمەن يۇقىرىدا ئامېرىكا توغرىسىدا خېلى كۆپ سۆزلىدىم. مەن تەسۋىرلىگەن بۇ ئىشالرنى بىزنىڭ ي

 تەدبىقالش مۇمكىن؟

قۇتقۇچى، ۋە ( ئو2( ھۆكۈمەت ئەمەلدارلىرى. 1تەرەپ بار.  3دا بۇ ئىشالر بىلەن ئاالقىدار مۇنداق يۇرتىمىز

 ( ئوتتۇرا ۋە ئالىي مەكتەپ ئوقۇغۇچىلىرى.3انىالر. ئ-ئاتا

 

ئامېرىكىنىڭ بۇ دۇنيادىكى نۇرغۇن تاالنت ئىگىلىرىنى ئۆزىگە جەلپ قىلىپ، ئىقتىسادىي جەھەتتە بۇ دۇنيادىكى 

ۈك دۆلەت بولۇپ تۇرالىشىدىكى ئەڭ تۈپ سەۋەبلەرنىڭ بىرى، ئامېرىكىدا ھەممە ئادەم ئۈچۈن ئۆزى ئەڭ كۈچل

خالىغان، ئۆزىنىڭ كۇدرىتى يېتىدىغان ئەڭ يۇقىرى دەرىجىدە بىلىم ۋە ئىقتىدار ئىگىلەيدىغان، ھەمدە بۇ بىلىم بىلەن 

ېقىنقى بىر قانچە يىلالردىن بۇيان، شىنجاڭدىكى ئىقتىدارنى ئەڭ يۇقىرى دەرىجىدە ئىشلىتەلەيدىغان پۇرسەت بار. ي

دېگەن يېڭى بىر سىياسەتكە « خىزمەتنى ئۆزى تېپىش»دىگەن سىياسەت،  «خىزمەتنى بىر تۇتاش تەقسىم قىلىش»

ئۆزگىرىپتۇ. بۇ جەمئىيەت تەرەققىياتىنىڭ بىر مۇقەررەر يۈزلىنىشىدۇر. ئامېرىكىدا ئەينى ۋاقىتتا مۇشۇنداق بىر ئۆتكۈنچى 
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ھەممە ئادەم، ئۇنىڭ »يوق، مېنىڭ بۇ جەھەتتىكى تارىختىن خەۋىرىم يوق. لېكىن، ھازىر ئامېرىكىدا -ۋر بولغانمۇدە

قايسى مىللەتىن بولۇشى، قايسى دىنغا ئىشىنىشى، ئەر ياكى ئايال بولۇشىدىن قەتئىي نەزەر، خىزمەت پۇرسىتى ئالدىدا 

ار. خىزمەت تېپىشتا بىر ئادەم ئازراق كەمسىتىشكە ئۇچراپ قالسا، ئۇ دېگەن ئىنتايىن قاتتىق قانۇن ب« پۈتۈنلەي باراۋەر

ئادەم شىركەت ئۈستىدىن ئەرز قىالاليدۇ. ئەگەر شىركەتنىڭ ئادەم كەمسەتكەنلىكى راست بولۇپ چىقسا، بۇ شىركەت 

زنى قىلىشمۇ قاتتىق سۆ-ھەرىكەتلەر ئۇ ياقتا تۇرسۇن، گەپ-ئىنتايىن ئېغىر جازاغا تارتىلىدۇ. ئادەم كەمسىتىدىغان ئىش

خىزمەت پۇرسىتى ۋە رىقابەت ئالدىدا “تۈزۈمى يولغا قويۇلۇپ،  «خىزمەتنى ئۆزى تېپىش»چەكلەنگەن. ئەگەر شىنجاڭدا 

دېگەن بىرەر قانۇن تۈزۈپ چىقىرىلمىسا، ھەمدە بۇ قانۇن قاتتىق ئىجرا قىلىنمىسا،  ”ھەممە ئادەم، ھەممە مىللەت باراۋەر

توك ئالىي مەكتەپنى پۈتتۈرگەن ئۇيغۇر ياشلىرى خىزمەت -جاڭدىكى شۇ ئىككى توكخۇددى ھازىرقىدەك، شىن

تاپالمايدۇ. سىز ئىقتىدارلىق كىشىلەرنى يىتىلدۈرۈپ، ئۇالرنىڭ ئۆز ئىقتىدارىنى ئەڭ يۇقۇرى دەرىجىدە جارىي قىلدۇرىشىغا 

ن ۋە ئىسراپچىلىق ئەمەسمۇ؟ بۇ شارائىت ھازىرالپ بەرمىسىڭىز، بۇ ھېچ بولمىغاندا بىر ئىقتىسادىي زىيا-شەرت

جەمئىيەت »ۋە  «ماددىي ۋە مەنىۋىي مەدەنىيەت بەرپا قىلىش»، «دۇنيانىڭ ئىلغار تېخنىكىلىق سەۋىيىسىگە يېتىۋېلىش»

 دېگەندەك شۇئارالرنىڭ ئەمەلگە ئېشىشىغا زور دەرىجىدە زىيانلىق ئەمەسمۇ؟ «مۇقىملىقىنى ساقالش

ئانىالرنىڭ -اتائشىپ، ھەقىقىي بىلىم ئىگىلىشىگە ئۈندەشتە ئوقۇتقۇچىالر ۋە ئۇيغۇر ياشلىرىنى ئۆزلۈكىدىن تىرى

شىنى كۆپىنچە يىل بۇرۇن، جۇڭگودا بۈگۈنكىدەك زور ئۆزگىرىشلەرنىڭ بولۇ 10رولى ئىنتايىن چوڭ بولىدۇ. بۇنىڭدىن 

لەر بولىدۇ؟ سىز اق ئۆزگىرىشيىلدىن كېيىن قاند 30يىل،  20يىل،  10ئادەملەر پەرەز قىاللمايتتى. بۇنىڭدىن كېيىنكى 

رگە ان بىر دەۋئوقۇغۇچىڭىزغا ياكى پەرزەنتلىرىڭىزگە يول كۆرسەتكەندە، نەزەرىڭىزنى ئاشۇنداق كەلگۈسىدە كېلىدىغ

ىدىن الىڭىزنىڭكسېلىڭ. ھېچ بولمىغاندا، ھازىرقى ۋەزىيەتكە قاراپ، سىزنىڭ روھىڭىز ئۆزىڭىزنىڭ ئوقۇغۇچىسى ياكى ب

 سۇن. ئۆزىڭىزنىڭ روھى چۈشۈپ كەتسە، ياشالرغا ھەرگىزمۇ يول كۆرسىتەلمەيسىز.بەكراق چۈشۈپ كەتمى

قىدا ىرالىغانلىبىر ئادەمنىڭ ئۇلۇغلۇقى، ئۇنىڭ بۇرۇن بولۇپ ئۆتۈپ كەتكەن ئىشالر توغرىسىدا توغرا يەكۈن چىق

 لىشىدە.ئەمەس. بىر ئادەمنىڭ ئۇلۇغلۇقى، ئۇنىڭ كەلگۈسىدە بولىدىغان ئىشالرنى توغرا مۆلچەرلىيە

 يولۋاسالرنىڭ-ەتەرەققىي تاپقان دۆلەتلەرنىڭ جەمئىيىتىنىڭ ھەممىسى خۇددى بىر پارچە گۆشنى تالىشىۋاتقان بۆر

ەر سىز اتىدۇ. ئەگئۇۋىسىغا ئوخشايدۇ. جۇڭگو جەمئىيىتىمۇ ھازىر دەل ئاشۇنداق بىر جەمئىيەت بولۇشقا قاراپ يۈزلىنىۋ

ۇرسەت ۋە ەلگۈسىدە پكەقىقىي بىلىم بىلەن ھەقىقىي ئىقتىدارنى يېتىلدۈرسىڭىز، ھازىر ۋاقىتنى زايا قىلماي، ئۆزىڭىزدە ھ

گە ھېچ ىغاندا سىزرىقابەت ئالدىدا ھەممە ئادەم باراۋەر بولىدىغان بىر جەمئىيەت شەكىللەنمەي قالغاندىمۇ، ھەچ بولم

ر ولىدىغان بىمىللەت باراۋەر بقانداق زىيىنى بولمايدۇ. ئەگەر پۇرسەت ۋە رىقابەت ئالدىدا ھەممە ئادەم، ھەممە 

ىنىدۇ. ھەرگە ئايلجەمئىيەت شەكىللىنىپ قالسا، سىز ھازىر ئىگىلىگەن بىلىم بىلەن ئىقتىدار سىز ئۈچۈن بىر بىباھا گۆ

ىن، مەڭگۈ ئۆتۈپ كەتكەن ۋاقىت خۇددى بىر ئادەمنىڭ ئۆلۈپ كەتكەن تۇققىنىغا ئوخشايدۇ. ئۇ بىر كەتكەندىن كېي

اي ر يەنە بىر ئئەگە»،  «بولسامئەگەر يەنە بىر كۈن ھايات بولغان بولسا، ماۋۇنى قىلىپ بەرگەن »قايتىپ كەلمەيدۇ. 

ىز مىڭ ، بۇالرنىڭ ھەممىسى مۇمكىن ئەمەس. ئۇ چاغدا س «بولسامھايات بولغان بولسا، ئاۋۇنى قىلىپ بەرگەن 

ۋە سىز  ە تېگىشلىكتىدا، سىز قىلىپ بەرىشكيىغلىسىڭىزمۇ، تۇققىنىڭىز تىرىلىپ بەرمەيدۇ. شۇڭا، تۇققىنىڭىز ھايات ۋاق

ىز، داق قىلسىڭقىلىپ بېرەلەيدىغان ئىشالرنىڭ ھەممىنى قىلىپ بېرىڭ. ھازىردىن باشالپ قىلىپ بەرگەچ تۇرۇڭ. ئاشۇن

 يىغلىمىسىڭىزمۇ، مېنىڭچە، سىز ئۇ چاغدا پەقەتال–تۇققىنىڭىز ئۆلۈپ كەتكەندە ھەچ قانداق يىغلىمىسىڭىزمۇ بولىۋېرىدۇ

 ققىنىڭىز چوقۇم سىزدىن رازى بولىۋېرىدۇ .تۇ
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 پايدىلىنىش ماتېرىياللىرى:

 [ بىلىمخۇمار: مەكتەپ ھاياتىدىن مۇۋاپىق پايدىلىنىش توغرىسىدا قىسقىچە تەۋسىيە1]  

[2 ]  A Dad Sending His Daughter Off to College 736.1 

http://whatwillmatter.com/2011/08/a_dad_sending_his_daughter_off/ 

 [ بىلىمخۇمار: يەھۇدىالرنىڭ كۈچلۈك بواللىشىدىكى مۇھىم ئامىلالر3]

 تۈۋرۈكى   6[ بىلىمخۇمار: ئادەم خاراكتېرىنىڭ 4]

 ىسمىق-1[ بىلىۋال تور بېتىنىڭ ئەركىن سىدىق بىلەن ئۆتكۈزگەن يازما سۆھبىتىنىڭ 5]



 

 

 غەرب مائارىپىدىكى يېڭىلىق ۋە ئىلغارلىقالر

64 

 

 

 

« ابىقىسىيېڭى كەشپىيات مۇس»ئامېرىكىدىكى ئوتتۇرا مەكتەپلەرنىڭ 

 پائالىيەتلىرى

 كۈنى-19اينىڭ ئ-12يىلى -2014

 

 

پىدىكى مەن ئۆزۈمنىڭ ئالدىنقى بىر قىسىم يازمىلىرىدا ئامېرىكا باشالنغۇچ ۋە ئوتتۇرا مەكتەپ مائارى

ق ۋە گىيە، ئىنژېنېرلىپەن، تېخنولو-ئوقۇغۇچىالرنىڭ ئوقۇش ئاكتىپچانلىقىنى قوزغايدىغان، ھەمدە ئۇالرنى تەبىئىي

تۇرغان غىچە تونۇشماتىكا كەسىپلىرىگە قىزىقتۇرىدىغان بىر قىسىم پروگراممىالرنى تونۇشتۇرۇپ ئۆتتۈم. مەن ھازىرماتې

 پروگراممىالردىن تۆۋەندىكىلەر بار:

 (field tripەتلىك ھالدا داڭلىق جايالرنى ئېكسكۇرسىيە قىلىشقا ئاپىرىش )بالىالرنى مۇدد--

 (science fairىرى مۇسابىقىسى ئۆتكۈزۈش )پەن پروجېكتل-تەبىئىيمەكتەپ بويىچە يىلدا بىر قېتىم  --

 (career dayلدا بىر قېتىم كەسىپ تالالش پائالىيىتى ئېلىپ بېرىش )مەكتەپ بويىچە يى --

 (open houseئوچۇق ئۆي پائالىيىتى ) --

 

لىپ ەپلىرى ئېوتتۇرا مەكتمەن تېخىچە تونۇشتۇرمىغان پائالىيەتلەر ئىچىدە، ئامېرىكىنىڭ تولۇقسىز ۋە تولۇق ئ

مەزكۇر  ( دېگەن پائالىيەتمۇ بار بولۇپ، مەنinvention challenge« )يېڭى كەشپىيات مۇسابىقىسى»بارىدىغان 

اشالشتىن بماقالىدە ئاشۇنداق بىر پائالىيەت ھەققىدە قىسقىچە چۈشەنچە بېرىپ ئۆتىمەن. مەن رەسمىي مەزمۇننى 

زلەپ دە ئازراق سۆھەققى« رادىئو قۇراشتۇرۇش پروجېكتى»اقتىمدا ئۆيدە قىلغان بىر بۇرۇن، ئالدى بىلەن ئۆزۈم كىچىك ۋ

ىرى مۇسابىقىسى بىلەن يېڭى پەن پروجېكتل-ئۆتىمەن، ھەمدە رەسمىي مەزمۇندىن كېيىن، يۇقىرىقىدەك تەبىئىي

ىدە لدە ئاالھدا چەت ئەكەشپىيات مۇسابىقىسىنىڭ ئەھمىيىتىنى خۇالسىلەپ بېرىمەن. شۇنداقال ماقالىنىڭ ئەڭ ئاخىرى

 نەتىجە ياراتقان ئۇيغۇرالردىن يەنە ئىككىسىنى قىسقىچە تونۇشتۇرىمەن.

 

 «رادىئو قۇراشتۇرۇش پروجېكتى». تولۇقسىزدىكى ۋاقتىمدا ئۆيدە ئىشلىگەن بىر 1

ەن بۇ دېگەن سۆزلەرگە يېقىن كېلىدىغان بولۇپ، م« قۇرۇلۇش، تۈر»دېگەن سۆز ئۇيغۇرچىدىكى « پروجېكت»

 .دېگەن ماقالىسىدە تەپسىلىي چۈشەنچە بەردىم [1]« اشقۇرۇش ۋە ئۇنىڭ زىيانلىرىب-مىكرو»ۆز ھەققىدە ئۆزۈمنىڭ س

مەندىن ھازىرغىچە خېلى كۆپ ئۇكىالر مېنىڭ ھازىرقى كەسىپنى قانداق قىلىپ تالالپ قالغانلىقىم، ھەمدە ھازىرقى 

وراپ بولدى. يەنە خېلى كۆپ ئۇكىالر بولسا ماڭا ئۆزلىرىدە خىزمەت ئورنىغا قانداق ئېرىشكەنلىكىم ھەققىدە سوئال س

يىللىقىدا -2قانداق تاالنتالرنىڭ بارلىقىنى بىلەلمەيۋاتقانلىقى ھەققىدىمۇ خەت يېزىپ بولدى. مەن تولۇقسىزنىڭ 

دىئو )فامىلىسى ئېسىمدىن كۆتۈرۈلۈپ قاپتۇ( ئىسىملىك بىر ساۋاقدىشىم را« دىلشات»ئوقۇۋاتقان ۋاقتىمدا مېنىڭ 

يىللىرى بولۇپ، ئۇ چاغدا كىشىلەرنىڭ ئۆيىدە ئاساسەن رادىئو يوق ئىدى. -1972قۇراشتۇرۇشنى ئۆگىنىشكە باشلىدى. بۇ 

رادىئوسى بار كىشىلەر ئۇ چاغدا جەمئىيەتتىكى بايالر ھېسابلىناتتى. مەن بالىنىڭ ئىككىنچىسى بولۇپ، ئاكام مەندىن 

سەن ھەممە ئىشنى بىللە قىالتتۇق. توختىماي ئۆي ئىچىدە ئۇنى بۇنى ياشال چوڭ ئىدى. شۇڭا بىز ئاسا 2پەقەت 
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رادىئو ياساشنى »ياسايتتۇق. ساۋاقدىشىم دىلشاتنىڭ رادىئو ياساشنى ئۆگىنىۋاتقانلىقىنى بىلگەندىن كېيىن، مەن ئاكامغا 

مىز دىلشاتنىڭ كەينىگە دېدىم. ئاكام ماقۇل بولدى. ھەمدە بىر قانچە ئاي ئاكام بىلەن ئىككى« بىزمۇ ئۆگىنەيلىمۇ؟

كىرىپ، رادىئو ياساشنىڭ بىر قىسىم ئاساسىي بىلىملىرىنى ئۆگەندۇق. ئۇ چاغدا بۇ ساھەدە ھېچ قانداق ئۇيغۇرچە كىتاب 

سائەتتىن ئۆتۈلىدىغان تىل دەرسىدە ئازراق  2يوق بولۇپ، بىز خەنچىنى ئوتتۇرا مەكتەپكە چىققاندىن كېيىن ھەپتىسىگە 

نىڭ بىلەن مەخسۇس رادىئوغا قىزىقىدىغانالرغا چىقىرىلغان بىر خەنچە كىتابنى سېتىۋالدۇق. ھەمدە ئۆگەنگەن ئىدۇق. شۇ

ئۇنىڭدىكى زاپچاسالرنىڭ ئىسىملىرى بىلەن رادىئو توك يولى سخېمىسىنى ئوقۇشنى ئۆگىنىۋالدۇق. ئۇ چاغدا دادام ئاران 

ئىلىنى باقىدىغانغا ئارانال يېتەتتى. شۇڭا دادام ئاكام بىلەن سوم ئەتراپىدا مائاش ئالىدىغان بولۇپ، دادامنىڭ كىرىمى ئا 30

غا پۇل چىقىرىپ بېرەلمەيتتى. ئېلېكترونلۇق زاپچاسالر ئىنتايىن « رادىئو ياساش پروجېكتى»ئىككىمىزنىڭ بۇنداق 

ئاقسۇدا  ( نىڭ باھاسى بىر سوم ئەتراپىدا ئىدى. ئۇ چاغداtransistor, 三极管قىممەت بولۇپ، بىر تال ترانزىستور )

ھۆكۈمەتنىڭ كونا تۆمۈر ۋە سۆڭەككە ئوخشاش نەرسىلەرنى سېتىۋالىدىغان جايلىرى بار ئىدى. شۇنىڭ بىلەن بىزنىڭ 

پروجېكتنىڭ خىراجىتىنى ھەل قىلىش ئۈچۈن ئاكام بىلەن ئىككىمىز ئەخلەت دۆۋىلىرىنىڭ ئىچىدىن كونا تۆمۈر، سۆڭەك ۋە 

ەرسىلەرنى تېرىپ ساتتۇق. ياز كۈنلىرى تەتىل بولغاندا قۇرۇلۇش ئورۇنلىرىدا قارا چىش سوپۇنىنىڭ ئاليۇمىن قېپى قاتارلىق ن

پۇڭ  80سائەت ئىشلىسەك،  8خىزمەتچى بولۇپ ئىشلىدۇق. الي ئېتىشكە ئوخشاش ئېغىر ئىشالرنى قىلىپ، بىر كۈن 

 پۇل تاپاتتۇق. ئەمما يۇقىرىدا دېگەندەك بىر ترانزىستورنى بىر سومغا ئاالتتۇق.

الدىن، بىر تگەندە بىر دىئو توك سخېمىسىغا قاراپ، زۆرۈر بولغان زاپچاسالرنى ھەر قېتىم يانچۇقىمىزغا پۇل كىربىز را

بولغاچقا، بىز  ( يوقcircuit boardsتالدىن سېتىۋېلىپ يىغدۇق. ئۇ چاغدا ھازىرقىدەك تەييار توك يولى تاختايلىرى )

س ن كىچىك مىېشىپ، تۆشۈكلەرگە زاپچاسالرنىڭ پۇتىنى تىقىدىغانېپىز تاختاينى ئۆزىمىز تېپىپ، ئۇنى مىخ بىلەن ت

ستىك ۇنىنىڭ پالھالقىنى ئۆزىمىز ئورنىتىپ، ئاندىن زاپچاسالرنى سىم بىلەن ئۆزىمىز ئۇالپ، بىر تال كىچىك يۈز سوپ

لەن ارېيە بىاتقۇتىسىنىڭ ئىچىگە پەقەت بىرال ترانزىستور ئىشلىتىدىغان )يەنى بىرال كۈچەيتكۈچىسى بار(، بىرال ب

بولىدىغان  ئاڭلىغىلى ئىشلەيدىغان، سۆزلەيدىغان كانىيى يوق، پەقەت قۇالققا تىقىپ قويىدىغان بىر تال تىڭشىغۇچ بىلەنال

ق. ىرى ئۇخلىمىدۇكۈنلەپ كېچىل-رادىئودىن بىرنى قۇراشتۇردۇق. ئۇنى ياساپ، نورمال ئىشلەيدىغان قىلغۇچە كۈنلەپ

 ئۇ چاغدىكىىرى كۆيۈپ كېتىپ، كۆپ قېتىم ئۇنى قايتا ئېلىشقا مەجبۇرى بولدۇق )ئالغان ترانزىستورالردىن بەزىل

ام بىلەن زاپچاسالرنىڭ سۈپىتى ئانچە ياخشى ئەمەس ئىدى(. نورمال ئىشلەيدىغان رادىئودىن بىرى پۈتكەندە ئاك

ا . شۇ چاغدئىككىمىزنىڭ نەقەدەر خۇشال بولۇپ كەتكەنلىكىمىزنى مەن سۆز بىلەن ئىپادىلەپ بېرەلمەيمەن

ادىئونى كىمىز ئۇ رھاياجانلىنىپ، كۆزلىرىمدىن ياش چىقىپ كەتكىنى ھازىرمۇ ئېسىمدە. شۇنىڭدىن كېيىن ئاكام بىلەن ئىك

ئۆيدە  ن ئىككىمىزنۆۋەتلىشىپ مەكتەپكە ئاپىرىپ، ساۋاقداشلىرىمىزغا كۆرسىتىپ يۈردۇق. مانا بۇ شۇ چاغدا ئاكام بىلە

 ئىدى.« وجېكتىپەن پر-تەبىئىي»ئېلىپ بارغان 

دېھقانالرنىڭ  مىز ئۇيغۇرمەن تولۇق ئوتتۇرىغا چىققاندا رادىئو ئىشلىرىدا بىر ئاز تەرەققىي قىلىپ، ئاكام بىلەن ئىككى

ىن شىنجاڭ قانچە، كېيبۇزۇلۇپ قالغان رادىئوسىنى ئوڭشاپ بېرىپ، بىر ئاز پۇلمۇ تاپتۇق. مەن رادىئوغا شۇ ۋاقىتتا قىزىق

ۆز كەسپىمنى مېرىكىدا ئېكتر ئىنژېنېرلىقى كەسپىگە كىردىم. ئۇنىڭدىن كېيىن شاڭخەي، ياپونىيە ۋە ئائۇنىۋېرسىتېتىنىڭ ئېل

يىن ئىزچىل ۇنىڭدىن كېداۋامالشتۇرۇپ، ئەڭ ئاخىرى ئامېرىكىدا ئېلېكتر ئىنژېنېرلىق كەسپىدە دوكتورلۇق ئۇنۋانى ئېلىپ، ئ

 امالشتۇرۇپتىكا ساھەسىدە ئىشلەپ، ئۇنى بۈگۈنگىچە داۋتۈردە ئېلېكتر ئىنژېنېرلىقىنىڭ بىر ساھەسى بولغان ئوپ

 ى بىلمەكچىكېلىۋاتىمەن. مېنىڭ ھازىرقى خىزمەت ئورنۇمغا ئېرىشىش ئۈچۈن قانداق يولالرنى بېسىپ ئۆتكەنلىكىمن

پ، منى ئوقۇپ باقسا بولىدىغان بولۇبېرىلگەن مېنىڭ قىسقىچە تەرجىمىھالى مەنبەدە-2بولغان قېرىنداشالر تۆۋەندىكى 

 مەن بۇ يەردە ئۇ ھەقتە ئايرىم توختالمايمەن.

يۇقىرىقىدەك پروجېكتلەر ئادەمنىڭ ئېسىدىن مەڭگۈ چىقمايدىغان بولۇپ، ئاكام بىلەن ئىككىمىز ئەينى ۋاقىتتا 
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كۆرگەن خەنچە كىتاب، سېتىۋالغان زاپچاسالر، ۋە ياسىغان رادىئو قاتارلىق نەرسىلەر ۋە ئىشالر مېنىڭ ئېسىمدە ھازىرمۇ 

ناھايىتى ئېنىق بار. ئوتتۇرا مەكتەپتىكى ۋاقتىدا مۇشۇنداق پروجېكتلەرنى قىلىش ئوقۇغۇچىالرغا ئوقۇغان بىلىمىنى 

ئەمەلىيەتتە ئىشلىتىش پۇرسىتىنى يارىتىپ بېرىدىغانلىقى ھەممە ئادەمگە ئايان. ئەمما، ئۇنداق پروجېكت ئوقۇغۇچىالرغا 

رىقىدىن نەچچە ھەسسە مۇھىم بولغان، بالىالر باشقا يول بىلەن ئاسانلىقچە ئېلىپ كېلىدىغان پايدىالرنىڭ ئىچىدە، يۇقى

ئېرىشەلمەيدىغان يەنە ئىككىسى بار. ئۇنىڭ بىرى ئۆزىنىڭ قىزىقىشى بىلەن تاالنتىنى بايقاش. يەنە بىرى بولسا 

ىقى، باشقىالر قىاللىغان ئۆزىگە ئىشەنچ تۇرغۇزۇش. مەندىكى، بىر ئادەم تىرىشسا ھەر قانداق ئىشنى قىالاليدىغانل-ئۆز

ئىشنى ئۆزىنىڭمۇ قىالاليدىغانلىقى توغرىسىدىكى ئىشەنچ مانا شۇ چاغدا تۇرغۇزۇلغان بولۇپ، ئۇ ئىشەنچ مېنىڭ 

ھازىرغىچە بولغان پۈتۈن ھاياتىمدا ماڭا ئىزچىل تۈردە ھەمراھ بولۇپ كەلدى. شۇنداقال ماڭا نۇرغۇن پايدىالرنى ئېلىپ 

نىڭ تۈرتكىسى ۋە ياردىمى بىلەن، مەن ھازىرغىچە ئۆزۈمنىڭ خىزمەت ئورنىدا بىر قانچە قېتىم كەلدى. ئاشۇنداق ئىشەنچ

ئىنتايىن مۇرەككەپ نەرسىلەرنى ياساپ چىقىشقا كۆكرىكىمنى كېرىپ ئوتتۇرىغا چىقتىم. ياساش ئىنتايىن قىيىن بولغان 

بىر قانچە ئىنتايىن قىيىن بولغان ماتېماتىكىلىق ئېلېكترونلۇق، ئوپتىكىلىق، مېخانىكىلىق ئەسۋاب ۋە زاپچاسالر، ھەمدە 

ئالگورىزم ۋە كۆپلىگەن يۇمشاق دېتال پروگراممىلىرىنى ئىشلەپ چىقتىم. تۆۋەندە مەن بۇ ھەقتىكى بىر قانچە مىسالنى 

 سۆزلەپ بېرەي. 

دېگەن شىركەتتە « CVI Laser Corporation»ىلى مەن شىمالىي كالىفورنىيەدىكى ئىنگلىزچە ي-1997

گلىزچە نىسىگە ئىنىشلەۋاتقاندا، بىز ياساپ چىقماقچى بولغان بىر نەچچە ئون مىڭ دولالر قىممىتىدىكى ئوپتىكا ئۈسكۈئ

«Lock-in Amplifier »اب كېرەك بولۇپ قالدى. بۇ ئەسۋاب ئوپتىكا دەپ ئاتىلىدىغان بىر ئېلېكترونلۇق ئەسۋ

الر بىردىن ئايرىم الرغا سېتىالتتى. ئەمما بازاردىكى ئەسۋابدول 3000بازىرىدا بار بولۇپ، ئۇنىڭ ھەر بىرى تەخمىنەن 

ۈنىنىڭ ولغان ئۈسكساندۇققا قاچىالنغان، ئايرىم ئىشلىتىلىدىغان بولغاچقا، ئۇنىڭ ھەجمى چوڭ بولۇپ، بىز ياسىماقچى ب

 اساپ چىقىشيئىچىگە ئورناتقىلى بولمايتتى. شۇڭا شىركەت باشلىقى ئاشۇ ئېلېكترونلۇق ئەسۋابنى ئۆز ئالدىمىزغا 

ېرىپ، خانىسىغا بۋەزىپىسىنى ماڭا تاپشۇردى. شۇنىڭ بىلەن مەن دوكتورلۇق ئۇنۋانى ئۈچۈن ئوقۇغان مەكتىپىمنىڭ كۇتۇپ

ۇ ئ زاپچاسالرنى ئاشۇ ئەسۋاب ھەققىدىكى بىر كىتابنى ئارىيەت ئېلىپ كەلدىم. ھەمدە شۇنىڭدىكى بىلىملەرگە ئاساسەن،

اق ئاز پۇل دولالردەك پۇل بىلەن ياساپ چىقتىم. مېنىڭ بۇند 200بىر ئەسۋابنى يەر بۇ يەرلەردىن ئېلىپ يىغىپ، 

 ن قىلسىڭىزخەجلىشىمدىكى سەۋەب، ئېلېكترونلۇق زاپچاسالرنى ئىشلەپ چىقىرىدىغان شىركەتلەرنىڭ ھەممىسى تېلېفو

ىشلىتىپ سىناپ ئ»ۇيغۇرچە دەپ ئاتايدىغان بولۇپ، ئ« sample»بىر قانچە زاپچاسنى بىكارغا بېرىدۇ. ئۇنى ئىنگلىزچە 

اق رەر ئاي سىندېگەنگە توغرا كېلىدۇ. مەن ياسىغان ئۇ ئەسۋابنى ئۆز شىركىتىمىزدە بى« باقىدىغان زاپچاس نۇسخىسى

 قىلىپ، ئۇنىڭ ئىشلەش ئىقتىدارى ئۆلچەمگە يېتىدىغانلىقىنى جەزملەشتۈردۇق.

«CVI » شىركىتى ئۈچۈن مەن يەنە بىر ئىنگلىزچە«White-Light Interferometer » دەپ ئاتىلىدىغان

ويىچە ىن دۇنيا بئەسۋابتىن بىرنى ياساپ بەرگەن بولۇپ، شىركەت باشلىقىنىڭ دېيىشىچە ئەينى ۋاقىتتا بۇنداق ئەسۋابت

ىڭ ئوپتىكا، ئورۇندىال بار ئىكەندۇق. مېنىڭ ياسىغىنىم ئۇنىڭ تۆتىنچىسى ئىكەن. مەن بۇ ئەسۋابن 3پەقەت باشقا 

نىمۇ ئۆزۈم دا يېزىلغان يۇمشاق دېتالى« LabView»ېخانىكا قىسىملىرىنىڭ ھەممىسىنى، شۇنداقال ئېلېكترونىكا، م

 ئىشلەپ چىقتىم.

يىللىرى ئىشلىگەن يەنە بىر يۇقىرى تېخنولوگىيە شىركىتىدە بىزگە ئۇزۇن يوللۇق نۇرلۇق تاال -2000 – 2003

« Polarization Mode Dispersion, PMD» گلىزچەخەۋەرلىشىش ئۈسكۈنىلىرىگە ئىشلىتىلىدىغان ئەسۋابالرنىڭ ئىن

دەپ ئاتىلىدىغان بىر پارامېتىرىنى ئۆلچەيدىغان بىر ئەسۋاب الزىم بولۇپ قالدى. سىرتتىن ئالساق بۇ ئەسۋابنىڭ باھاسى 

 6ڭا ما»مىڭ دولالر ئىكەن. مەن بىر ئاز ئىزدىنىپ، ئۇنىڭ ئىشلەش پرىنسىپىنى چۈشىنىۋالغاندىن كېيىن، شىركەتكە  160

، «ئاي ۋاقىت ساقالپ تۇرالمايمىز 6بىز »، دېدىم. شىركەت ماڭا «ئاي ۋاقىت بېرىڭالر، ئۇنى مەن ئۆزۈم ياساپ چىقاي
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 دەپ، ئۇ ئەسۋابتىن بىرىنى سىرتتىن سېتىۋالدى. 

 ىچەزۈم ھازىرغمەن ھازىرغىچە خەلقئارالىق ئىلمىي دوكالت يىغىنىغا بارغاندا، ئېلېكترونىكا تېخنىكىسىنىڭ ئۆ

ىر بېتىم ئاشۇ شۇغۇللىنىپ باقمىغان ساھەلىرىدىكى بىر كۈنلۈك دەرسلەردىن بىر قانچىسىگە قاتنىشىپ باقتىم. ھەر ق

اساپ يكۈنلۈك دەرسكە قاتناشقاندىن كېيىن، مەندە دەرستە سۆزلەنگەن ئاشۇ بىر ئەسۋابنى مەنمۇ اليىھىلەپ 

يىن، ەلگەندىن كېئاشۇنداق دەرستىن بىرنى ئاڭالپ قايتىپ كچىقااليدىغان بىر خىل كۈچلۈك ئىشەنچ پەيدا بولىدۇ. مەن 

پ ەن اليىھىلەئەگەر پوكۇنى ئەسۋابنى بىزمۇ ئىشلەپ چىقىرىمىز، دېسەڭالر، ئۇنى م»ئۆزۈم ئىشلىگەن بىر شىركەتكە 

 ، دېگەن ۋاقتىم بار.«ياساپ بېرەلەيمەن

اپ ىھىلەپ ياسلغان نۇرغۇن نەرسىلەرنى اليمەندە ھازىر ئوپتىكا ۋە ئېلېكتر ساھەسىدىكى ئۆزۈم ئۈچۈن يېڭى بو

وتتۇرا ان كۈچلۈك ئىشەنچ ئەنە ئاشۇ ئئۆزۈمگە بولغ-چىقااليدىغان بىر خىل ئىشەنچ بار بولۇپ، مەندىكى ئاشۇنداق ئۆز

 مەكتەپتە ئوقۇۋاتقان مەزگىلدىال تۇرغۇزۇلغان ئىدى.

ن شوئار دېگە« ئوقۇش ئەسقاتمايدۇ»ە مەن ئوتتۇرا مەكتەپتە ئوقۇۋاتقان ۋاقىتالر جۇڭگونىڭ ھەممە يېرىد

ۆگىنىشكە ېھقاندىن ئتەشۋىق قىلىنىۋاتقان، پۈتۈن مەملىكەت خەلقى بىر قېتىملىق ئىمتىھاندا ئاق قەغەز تاپشۇرغان بىر د

شۇ  قىتالر ئىدى.دەپ ھەممە يەرلەردە كۈرەشكە تارتىلىۋاتقان ۋا« سېسىق توققۇزىنچى»چاقىرىلىۋاتقان، ئوقۇتقۇچىالر 

قەستەن  ىپ، دەرسنىالردا ئايال مۇئەللىملەر دەرسكە كىرىپ، ئوقۇغۇچىالرنىڭ سىنىپتا قااليمىقانچىلىق پەيدا قىلۋاقىت

پ ىغالپ چىقىبۇزۇشى تۈپەيلىدىن، تەييارلىغان دەرسىنى ئۆتەلمەي، بىر قانچە ئون مىنۇتتىن كېيىن دەرسخانىدىن ي

ئو رادى»ۆيدە ئار. مەن ئەنە شۇنداق شارائىتتا ئاكام بىلەن كەتكەن ئەھۋالالر ئېسىمدە ھازىرمۇ ناھايىتى ئېنىق ب

بىلىم »ىنىپىمىزدا سقىلغان ئىدۇق. ئالدىنقى بىر ماقالەمدىمۇ تىلغا ئالغىنىمدەك، ئەنە شۇ ۋاقىتالردا مەن « پروجېكتى

غۇرچە ۇيدېگەن ئىدىيىنى تەشۋىق قىلىپ، ساۋاقداشلىرىمدىن پۇل يىغىپ، يېڭىدىن چىققان ئ« چوقۇم ئەسقاتىدۇ

ىر مەزگىل باقسام، ب كىتابالرنى سېتىۋېلىپ ئەكېلىپ، سىنىپتىكى ساۋاقداشلىرىمغا تارقىتىپ بەرگەن ئىدىم. ھازىر ئويالپ

الرنى ھەر ن تاپشۇرۇقۋاقىت ئىچىدە بىزنىڭ سىنىپتا مۇئەللىمنىڭ دەرسىنى دىققەت بىلەن ئاڭاليدىغان، ۋە مۇئەللىم بەرگە

ى فىزىكا ن. بىر يىلئىشلەيدىغان ئوقۇغۇچىالردىن يالغۇز مەن بىرال ئادەم قالغان ئىكەنمە قېتىم ئۆز ۋاقتىدا ۋە تولۇق

كۈن  3 ىپ بېرىشكەمۇئەللىمىمىز يىللىق ئىمتىھاننى ئوچۇق ئېلىپ، چىقىرىلغان سوئالالرنىڭ جاۋابىنى تەييارالپ ئەكېل

دەك  30ىم، ئەمما سىنىپتىكى قالغان ۋاقىت بەردى. مەن ئۇ ئىمتىھان سوئاللىرىنىڭ ھەممىسىنى ئۆزۈم ئىشلىد

ى ىڭ جاۋابىنئوقۇغۇچىالرنىڭ ھەممىسى بىزنىڭ ئۆيگە كېلىپ، ئۆينىڭ ھەممە يېرىگە تارقىلىپ ئولتۇرۇپ، سوئالالرن

، ئوخشاش بولۇپ-مېنىڭكىدىن كۆچۈردى. شۇنىڭ بىلەن پۈتۈن بىر سىنىپ ئوقۇغۇچىلىرى تاپشۇرغان قەغەز ئوپمۇ

 تىن نومۇر بەردى. 50ر بېرىپ، قالغان ھەممە بالىالرغا نومۇ 100مۇئەللىم ماڭا 

« ھە؟!-بالىالر نېمىدېگەن بەختلىك ھازىرقى»پات -مەن ئۆزۈمنى ھازىرقى بالىالر بىلەن سېلىشتۇرۇپ، پات

ى رنئانىالر ئۇال-قىلماقچى بولىدىكەن، ئاتا پەن پروجېكتى-دەپ ئوياليمەن. ھازىرقى بالىالر يۇقىرىقىدەك بىرەر تەبىئىي

ەكتەپتە ميېقىندىن قولالپ، كېتىدىغان چىقىمىنىڭ ھەممىسىنى كۆتۈرۈپ بېرىدۇ. مېنىڭ ئوغلۇم دىلشات ئوتتۇرا 

ن ئەڭ ئىلغار، ۋۇتۇلىدىغائوقۇۋاتقاندا، ئۆزى بىر كومپيۇتېر قۇراشتۇرماقچى بولدى. ئۇ كومپيۇتېر شۇ ۋاقىتتىكى سۇ بىلەن سو

لنى بەردۇق. كېيىن ئۇ دولالر پۇل كەتتى. بىز دەسلىپىدە ھەممە پۇ 2600ۇنىڭغا سۈرئىتى ناھايىتى تېز كومپيۇتېر بولۇپ، ئ

الر بولۇپ، بىز ئاشۇ كومپيۇتېرنى يىلىدىكى ئىش-2005يازلىق تەتىلدە ئىشلەپ، ئۇ پۇلنىڭ يېرىمىنى قايتۇرۇپ بەردى. بۇ 

دا  [2]قىسمى -2نىڭ « تىرىسىيازما سۆھبەت خا»تاكى يېقىنغىچە ئۆيدە ئىشلەتتۇق. بۇ ھېكايىنى مەن ئۆزۈمنىڭ 

 ولىدۇ.تەپسىلىي بايان قىلغان بولۇپ، قىزىقىدىغان ئۇكىالر ئاشۇ يازما سۆھبەت خاتىرىسىنى ئوقۇپ باقسا ب

 ىرى ئىنتايىن مۇھىم.پەن پروجېكتل-قىسقىسى، باشالنغۇچ ۋە ئوتتۇرا مەكتەپ ئوقۇغۇچىلىرىنىڭ تەبىئىي
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 ى. يېڭى كەشپىيات مۇسابىقىسى پائالىيىت2

ىلقى ين بولۇپ، بۇ پائالىيىتى ئورۇنالشتۇرىدىغا« يېڭى كەشپىيات مۇسابىقىسى»بىزنىڭ ئىدارە ھەر يىلى بىر قېتىم 

نىڭ ئۆتكۈزۈلدى. بۇ پائالىيەتكە ئىككى گۇرۇپپا ئادەملەر قاتناشتۇرۇلىدۇ. ئۇالر دېكابىر كۈنى-5يىلى -2014پائالىيەت 

ىدىن تەركىب تاپقان بولۇپ، بۇ تاۋابىئاتلىر-لەتۇغقان، ئائى-رنىڭ ئۇرۇقبىرى بىزنىڭ ئىدارىنىڭ خادىملىرى ۋە ئۇال

ەپ تتۇرا مەكتگۇرۇپپىدىكى كىشىلەرگە سان چەكلىمىسى قويۇلمايدۇ. يەنە بىر گۇرۇپپا بولسا تولۇقسىز ۋە تولۇق ئو

ا نغۇچ ۋە ئوتتۇرەن كۇلۇبلىرىدىن تەشكىل تاپىدۇ. ئامېرىكىدىكى باشالپ-ئوقۇغۇچىلىرى قۇرغان ھەر خىل تەبىئىي

دېگەنگە « بىئاپتوموبىل كۇلۇ»ۋە « ئاسترونومىيە كۇلۇبى»، «رادىئو كۇلۇبى»، «ماتېماتىكا كۇلۇبى»مەكتەپلەردە 

ئەنە  شىدىغانالرئوخشاش ئوقۇغۇچىالر ئۆزلىرى قۇرۇۋالغان ھەر خىل گۇرۇپپىالر بار بولۇپ، مەزكۇر مۇسابىقىگە قاتنى

 ئىدارىنىڭ ىالر كۇلۇبلىرىدۇر. بىزنىڭ ئىدارىدىكى مۇسابىقىدىن بۇرۇن، بىزنىڭشۇنداق ئوتتۇرا مەكتەپ ئوقۇغۇچ

« ىيات مۇسابىقىسىرايونلۇق يېڭى كەشپ»ئورۇندا  2ئورۇنالشتۇرۇشىدا كالىفورنىيە شتاتى لوس ئانژېلىس رايونى بويىچە 

ندىن ئۇالرنىڭ تناشتۇرۇلغان. ئائەترەت قا 80ئۆتكۈزۈلگەن بولۇپ، ئۇنىڭغا ئوتتۇرا مەكتەپ ئەترەتلىرىدىن جەمئىي 

 ئەترەت بىزنىڭ ئىدارىدىكى مۇسابىقىگە تالالنغان.  20ئىچىدىكى ئەڭ يۇقىرى نومۇرغا ئېرىشكەن 

 

 

« يېڭى كەشپىيات مۇسابىقىسى»دە ئۆتكۈزۈلگەن يىللىق  JPLمەركىزى  NASA دېكابىر كۈنى-5رەسىم: بۇ يىل -3

 پائالىيىتىدىن بىر كۆرۈنۈش.

 

چۈن ۇسابىقە ئۈە ئۈچۈن ياسىلىدىغان نەرسىنى بىزنىڭ ئىدارە بېكىتىپ بېرىدىغان بولۇپ، بۇ يىلقى مبۇ مۇسابىق

 چىقىرىلغان تېما تۆۋەندىكىدىن ئىبارەت:

خىل  3ەم دېگەندە كمېتىر ئارىلىققا،  5سىز بىر قۇرۇلما ياسايسىز. ئۇ قۇرۇلما بىر بىليارت توپىنى كەم دېگەندە 

ن كېيىن، پ بارغاندىاش ۋاسىتىسىدىن پايدىلىنىپ يۆتكەيدۇ. بىليارت توپى ئاخىرقى نۇقتىغا يېتىياكى ئۇنىڭدىن كۆپ قاتن

اليدىغان بىر ەر ئاڭلىياقۇرۇلمىنىڭ بىر قىسمىنى ھەرىكەتلەندۈرىدۇ، شۇنىڭ بىلەن قۇرۇلمىدىن يېقىن ئەتراپتا تۇرغان كىشىل

 كەندىن كېيىن توختايدۇ.سېكۇنت ۋاقىت ئۆت 20خىل ئاۋاز چىقىپ، بۇ ئاۋاز توپتوغرا 

( پۇرژىنىدىن ھاسىل بولغان 1ئۈچ خىل قاتناش ۋاسىتىسى تۆۋەندىكىلەرنى ئۆز ئىچىگە ئېلىشى كېرەك: )
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( باشقا ئېنېرگىيە شەكلى، مەسىلەن، شامالدۇرغۇچ، 3( تارتىش كۈچىدىن ھاسىل بولغان ھەرىكەت. )2ھەرىكەت. )

 قىسىلغان ھاۋا، ياكى ماتور.

 

مدە بىليارت توپى مېتىر ئۇزۇنلۇق ئىچىدە بولۇشى، ھە 5مېتىر كەڭلىك، كەم دېگەندە  2ڭ ھەرىكىتى بىليارت توپىنى

 يۆتكىلىش جەريانىدا كۆزەتكۈچىلەرگە داۋاملىق كۆرۈنۈپ تۇرۇشى كېرەك.

 

 

 «Starting point»ەسىم: بىزنىڭ ئىدارە تۈزۈپ بەرگەن شەرتلەرنىڭ بىر گرافىك ئارقىلىق چۈشەندۈرۈلۈشى: ر-4

 بولسا توختاش نۇسخىسى دېگەننى بىلدۈرىدۇ.« Ending point»باشلىنىش نۇقتىسى، ۋە 

 

ۇتۇپ سابىقىدە ئبۇ مۇسابىقىگە تولۇقسىز ۋە تولۇق ئوتتۇرا مەكتەپ ئوقۇغۇچىلىرىنىڭ ھەممىسى قاتنىشااليدۇ. مۇ

 ئايرىم ھالدا-ويىچە ئايرىمخادىملىرى ۋە ئوتتۇرا مەكتەپلەردىن ئىبارەت ئىككى كاتېگورىيە ب JPLچىققانالرغا 

 دۇ.دەرىجىلىك مۇكاپات بېرىلى-3ەرىجىلىك ۋە د-2ەرىجىلىك، د-1

خىمۇ ۇ ھەقتە تېبمەن مەزكۇر ماقالىدا بىزنىڭ ئىدارىدىكى پائالىيەت ھەققىدە مۇشۇنچىلىك توختىلىدىغان بولۇپ، 

ىالنسا بولىدۇ. پايد مەنبەدىن-3ر تۆۋەندىكى كۆپرەك نەرسىلەرنى بىلىشنى ئىستەيدىغان ۋە ئىنگلىزچە بىلىدىغان تورداشال

ر ياسىغان ئوقۇغۇچىال ماقالىنىڭ ئاخىرىغا مەن تارتىۋالغان بۇ قېتىمقى پائالىيەتنىڭ بىر قىسىم كۆرۈنۈشلىرىنى، بولۇپمۇ

 قۇرۇلمىالرنىڭ رەسىملىرىنى چىقىرىپ قويدۇم. 

 

 پروجېكتلىرىنىڭ ئەھمىيىتى پەن-. تەبىئىي3

پەن -ىتى بار بولغان باشالنغۇچ ۋە ئوتتۇرا مەكتەپلەرنىڭ ھەممىسى ھەر يىلى تەبىئىيئامېرىكىدىكى شارائ

پروجېكت مۇسابىقىسى، يېڭى كەشپىيات مۇسابىقىسى، كەسىپ تالالش كۈنى، ئوچۇق ئۆي، ۋە مۇھىم جايالرنى 

ەت، جەمئىيەت، مەكتەپ ۋە ئېكسكۇرسىيە قىلدۇرۇش قاتارلىق پائالىيەتلەرنى ئورۇنالشتۇرىدىغان بولۇپ، بۇ ئىشقا ھۆكۈم

ئائىلىلەرنىڭ ھەممىسى ئورتاق ھالدا ناھايىتى ئەھمىيەت بېرىدۇ. ئۇنداق پائالىيەتلەرنى ھەممە ساھەلەر قولاليدۇ. 

مۇشۇنداق ئىشالر ئۈچۈن تەييارالنغان ماتېرىيالالر ناھايىتى كۆپ بولۇپ، بۇ ماتېرىيالالرنىڭ بىر قىسمىنى ئامېرىكا 

گە ئوخشاش دۆلەت ئورگانلىرى، بەزىلىرىنى ھۆكۈمەت تارمىقىدىكى  [4]ى قوغداش ئىدارىسى مەملىكەتلىك مۇھىتن
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، ۋە يەنە بەزىلىرىنى بولسا مائارىپ مۇتەخەسسىسلىرى تۈزۈپ چىققان. مەن بۈگۈن دۇنيا [6-5]ئاممىۋى تەشكىالتالر 

ىڭ كىتاب ئىزدەيدىغان يېرىگە دېگەن تور بەتن www.amazon.comئورۇندا تۇرىدىغان -1بويىچە كىتاب سېتىشتا 

نەتىجە چىقتى.  846دەپ كىرگۈزۈپ باقسام، جەمئىي « پەن پروجېكت مۇسابىقىسى ئىدىيىلىرى-تەبىئىي»

 پارچە كىتابنىڭ رەسىمى.  8بېتىدە كۆرۈنگەن -1تۆۋەندىكىسى ئاشۇ ئىزدەشتىن كېيىن تورنىڭ 

 

 

ۇرا كابىر كۈنى تېپىلغان، باشالنغۇچ ۋە ئوتتدې-15ىلى ي-2014تور بېتىنىڭ  www.amazon.comرەسىم: -5

 8ۇسابىقىسى ئۈچۈن تەۋسىيە قىلىنغان تېمىالرنى مەزمۇن قىلغان مپەن پروجېكت -مەكتەپ ئوقۇغۇچىلىرىنىڭ تەبىئىي

 پارچە ئىنگلىزچە كىتابنىڭ رەسىملىرى.

 

 15: ئەگەر بىر سىنىپتا ەن پروجېكت مۇسابىقىسى ئامېرىكىدىكى مەكتەپلەردە مۇنداق ئۆتكۈزۈلىدۇپ-تەبىئىي

 20 ۇغۇچىالرغائوقۇغۇچى بار بولىدىكەن، رەسمىي مۇسابىقە ئۆتكۈزۈلۈشتىن بىر قانچە ئاي بۇرۇن، سىنىپ مۇدىرى ئوق

ئەكېلىپ،  دەك پروجېكت تېمىسى چىقىرىپ، ئوقۇغۇچىالرغا تارقىتىپ بېرىدۇ. ئوقۇغۇچىالر ئۇ تىزىملىكنى ئۆيىگە

ك ۋاقىت ېمىالرنىڭ ئىچىدىن بىر تېما تالاليدۇ. ھەمدە كېيىنكى بىرەر ئايدەتىشىپ، ئاشۇ ئانىسى بىلەن مەسلىھەتل-ئاتا

ى ەپ بىر كۈنئىچىدە ياساپ چىقماقچى بولغان نەرسىنى ئائىلىسىدىكىلەرنىڭ ياردىمىدە ياساپ چىقىدۇ. ئاندىن مەكت

رگەزمىگە ھەممە ئوقۇغۇچىالر، ئۆتكۈزىدۇ. بۇ كۆ« ەن پروجېكت كۆرگەزمىسىپ-تەبىئىي»ئاخشىمى مەكتەپ بويىچە 

سائەتتەك ۋاقىت  2ە دوستلىرى تەكلىپ قىلىنىدۇ. بۇ كۆرگەزمە تۇغقانلىرى ۋ-ئۇرۇق ئانىلىرى، ۋە-ئۇالرنىڭ ئاتا

ېكتلىرىنى رنىڭ پروجداۋاملىشىپ، كۆرگەزمە ئاخىرالشقاندا، ئالدىن تەيىنلەپ قويۇلغان بىر باھاالش كومىتېتى ئوقۇغۇچىال

دۇ. بۇ ھنامە بېرىە شۇ ئاساستا ئوقۇغۇچىالرنى مۇكاپاتالپ، مۇكاپاتقا ئېرىشكەن ئوقۇغۇچىالرغا گۇۋاباھااليدۇ. ھەمد

 ۇش مۇكاپاتگۇۋاھنامە ئۇنىڭغا ئېرىشكەن ئوقۇغۇچىنىڭ كېيىنچە ياخشىراق ئالىي مەكتەپكە قوبۇل قىلىنىش ۋە ئوق

 پۇلىغا ئېرىشىش ئىشلىرىغا ياردەم قىلىدۇ.

ى ياسىغان ېكتر ماتوراشالنغۇچتىكى ۋاقتىدا بىر قېتىم بىر باتارېيە بىلەن ئايلىنىدىغان ئېلمېنىڭ ئوغلۇم دىلشات ب

ئىسسىقلىق  تقا ئوخشاشبولۇپ، قىزىم دىلنارە تولۇقسىزدىكى ۋاقتىدا بىر قېتىم الزېر نۇرىدىن پايدىلىنىپ، كۆيۈۋاتقان ئو

پروجېكتى قىلىپ ئىشلىگەن ئىدى. مەن قىزىم ەن پ-مەنبەسىنىڭ ئاتموسفېراغا كۆرسىتىدىغان تەسىرىنى تەبىئىي

 ئىشلىتىدىغان الزېر نۇرىنى شىركىتىمدىن ئارىيەت ئېلىپ ئەكەلگەن ئىدىم.
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 اسقۇچالرنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ:ب-ەن پروجېكتى مۇنداق قەدەمپ-ھەر بىر تەبىئىي

 ( بىر تېما تالالش1)

وپالپ، تىلىملەرنى بنى ئىشلەشكە زۆرۈر بولغان ئاساسىي ( كۇتۇپخانا ۋە ئىنتېرنېتتىن پايدىلىنىپ، ئاشۇ پروجېكت2)

 بىر پەرەزنى ئوتتۇرىغا قويۇش

 ( بىر تەجرىبە اليىھىلەش3)

 ( بۇ پروجېكتنى قانداق ئېلىپ بارىدىغانلىقى توغرىسىدا بىر دوكالت يېزىش4)

 ( تەجرىبىنى ئىشلەپ، ئۇنىڭدىن بىر يەكۈن چىقىرىش5)

تۇق ېغىزاكى نۇىكى ساۋاقداشلىرى ۋە ئوقۇتقۇچىسىغا بىر چوڭ تاختايدا ياكى ئ( ئېرىشكەن نەتىجىسىنى سىنىپت6)

 ئارقىلىق دوكالت قىلىش 

 

باسقۇچقا -چوڭ قەدەم 3نداق باسقۇچالر مۇ-ئامېرىكىدىكى باشالنغۇچ مەكتەپ مائارىپىدا يۇقىرىقى قەدەم

خاتالىقىنى -ئىشلەپ، پەرەزنىڭ توغرا ( مەخسۇس تەجرىبە2( بىر پەرەزنى ئوتتۇرىغا قويۇش. )1يىغىنچاقالنغان: )

ۇچىنى چوڭ باسق 3( بىر ئىلمىي يەكۈن چىقىرىش. مېنىڭ ئىككى باالم ئىلمىي تەتقىقاتنىڭ بۇ 3ئىسپاتالش. )

 باشالنغۇچ مەكتەپتىال ئۆگىنىپ بولغان ئىدى.

ن بۇ ېرىدۇ؟ مەبمىيەت ئامېرىكا ھۆكۈمىتى ۋە ئامېرىكا خەلقى بۇنداق پائالىيەتلەرگە نېمە ئۈچۈن شۇنچىۋاال ئەھ

ئۆتتۈم.  اۋاب بېرىپجسوئالغا مەزكۇر ماقالىنىڭ بېشىدا ۋە ئۆزۈمنىڭ بۇرۇنقى بىر قانچە پارچە ماقالىلىرىدە ئازراقتىن 

تتۇرا نغۇچ ۋە ئوئوقۇرمەنلەرنى بۇ مەسىلە ئۈستىدە تېخىمۇ تولۇق چۈشەنچىگە ئىگە قىلىش ئۈچۈن، مەن بۇ يەردە باشال

ۇسابىقىسى ئۆتكۈزۈشنىڭ ئەھمىيىتىنى قىسقىچە خۇالسىلەپ بېرىمەن. بۇ مپەن پروجېكت -ىيمەكتەپلەردە تەبىئ

 ئاساسەن تەييارلىدىم. مەنبەگە-7يەردىكى مەزمۇننى تۆۋەندىكى 

پەننىڭ -ۇسابىقىسىدە ئوقۇغۇچىالر ئۆز بېشىدىن ئۆتكۈزىدىغان ئىشالر تەبىئىيمپەن پروجېكت -( تەبىئىي1)

ۇالر بىر ئولىدىكەن، بگەر بۇ پائالىيەتكە قاتناشقان ئوقۇغۇچىالر ئوتتۇرا مەكتەپ ئوقۇغۇچىلىرى ئۆزىدىن خېلىال كۆپ. ئە

لىنىدۇ. ولۇپ ھېسابپارچە تەتقىقات دوكالتى يازىدۇ. بۇ دوكالت ئۇالر شۇ ۋاقىتقىچە يېزىپ باققان ئەڭ ئۇزۇن دوكالت ب

سىدۇ. ە ئالغا باىشلىتىش جەھەتتىمۇ خېلى زور دەرىجىدبۇ دوكالتنى تەييارالش جەريانىدا ئوقۇغۇچىالر كومپيۇتېرنى ئ

پپا ، بىر گۇرۇشۇنداقال بۇنداق پروجېكتلەر خېلى كۆپ ماتېماتىكىلىق ماھارەتنى تەلەپ قىلىدۇ. شۇنىڭ بىلەن بىللە

 گىنىۋالىدۇ.ىرىنىمۇ ئۆئوقۇغۇچىالر بىر پروجېكتنى بىللە ئىشلەش جەريانىدا بىر قىسىم يېڭى كىشىلىك مۇناسىۋەت ئىقتىدارل

ۇن نى ئىشلەش مۇددىتى ئوقۇغۇچىالر ئىشلەيدىغان باشقا تاپشۇرۇقنىڭكىدىن كۆپ ئۇزپەن پروجېكتى-( تەبىئىي2)

ن تۈزۈش ماھارىتىنى ئۆگىنىدىغان بولۇپ، بۇنداق ماھارەت ئايلىق پىال 3-2بولىدۇ. ئوقۇغۇچىالر بۇ ئىش ئارقىلىق 

 ئەسقاتىدۇ. ئۇالرنىڭ كېيىنكى ھاياتىدا ناھايىتىمۇ بەك 

نىمۇ  (communications skills( بۇ پروجېكتلەر ئارقىلىق ئوقۇغۇچىالر كىشىلىك ئاالقە قابىلىيىتى )3)

لىرى ، غەرب ئەلئۆستۈرىدۇ. كىشىلىك ئاالقە قابىلىيىتى ئۇيغۇر دىيارىدا ئانچە تەكىتلەنمەيدىغان بىر نەرسە بولۇپ

لى سىز ڭ بىر مىساگە ئىنتايىن بەك ئەھمىيەت بېرىدۇ. بۇ قابىلىيەتنىئۆسمۈرلەرنىڭ ۋە خىزمەتچىلەرنىڭ بۇ قابىلىيىتى

 پەن پروجېكتى-ئۆزىڭىز بىلگەن نەرسىلەرنى باشقىالرغا توغرا ۋە تولۇق يەتكۈزۈپ بېرىش قابىلىيىتىدۇر. تەبىئىي

ىلىك نى ئىنچىكالرئىشلىگەندە، ئوقۇغۇچىالر تېما تالالش، ۋە زىيارەتچىلەرگە كۆرسىتىدىغان چوڭ تاختايدىكى مەزمۇن

 اتىدۇ.ە كۆپ ئەسقبىلەن تەييارالش ۋە تەڭشەش ئىشلىرىنى ئېلىپ بارىدۇ. بۇنداق ماھارەتلەر ئۇالرنىڭ كېيىنكى ئۆمرىد

پەن پروجېكتى ئوقۇغۇچىالرنى كۆچۈرمىكەشلىك ۋە سانلىق قىممەتلەرنى ئۆزگەرتىۋېتىشكە -( تەبىئىي4)
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ىدە مۇزاكىرە ئېلىپ بېرىش پۇرسىتى بىلەن تەمىنلەيدۇ. ھازىرقىدەك ئوخشاش بىر قىسىم ئەخالقىي مەسىلىلەر ئۈست

 ئىنتېرنېت دەۋرىدە ئوقۇغۇچىالردا بىر قىسىم ساغالم كەسپىي ئەخالقالرنى يېتىلدۈرۈش ئىنتايىن مۇھىم.

نىڭ ىكىگىيە، ئىنژېنېرلىق ۋە ماتېماتپەن، تېخنولو-( مەن ئۆزۈمنىڭ يېقىنقى بىر قانچە ماقالىلىرىدە تەبىئىي5)

پەن بىلىمى -ىرىدە ئىشلىتىدىغان ئاساسلىق بىلىم تەبىئىيپەن پروجېكتل-نەقەدەر مۇھىملىقىنى تەكىتلەپ ئۆتتۈم. تەبىئىي

ىدىغانلىقىنى نداق يۈرۈشبولغاچقا، مۇشۇنداق پائالىيەتلەر ئارقىلىق ئوقۇغۇچىالر ئۆزلىرى كۆرۈۋاتقان دۇنيانىڭ ئىشلىرى قا

 ۇ.تېخىمۇ چوڭقۇر تونۇپ يېتەلەيد

ئىشلەش بىر خىل ئاكتىپ ئۆگىنىش، تەشەببۇسكارلىق بىلەن ئۆگىنىش، ئەمەلىي  پەن پروجېكتى-( تەبىئىي6)

ابلىنىدۇ. ئىشالرنى ئۆگىنىش، ۋە ئۆز قوللىرىنى ئىشقا سېلىپ، بىر ئەمەلىي نەرسىنى ياساش جەريانى بولۇپ ھېس

نى پەن ئوقۇتۇشى-تەخەسسىسلەر ئۇنى تەبىئىيشۇڭالشقا ئۇ بىر ناھايىتى ئۈنۈملۈك ئوقۇتۇش ئۇسۇلى بولۇپ، مۇ

ر رىكىنىڭ بىمۇۋەپپەقىيەتلىك ئېلىپ بېرىشتا كەم بولسا بولمايدىغان بىر ئۇسۇل سۈپىتىدە تەۋسىيە قىلىدۇ. ئامې

غا ئوخشاش ئاكتىپ ئۆگىنىش ئۇسۇلىنى پەن پروجېكتى-مەملىكەتلىك تەتقىقات ئورنىنىڭ قارىشىچە، تەبىئىي

 بارىدۇ. چىالرنىڭ يوشۇرۇن كۈچىنى ئەڭ يۇقىرى دەرىجىدە جارى قىلدۇرالماسلىقىغا ئېلىپقولالنماسلىق ئوقۇغۇ

 

زىنىڭ ئىشلەش ئۆ پەن پروجېكتى-يۇقىرىالردىن باشقا، مەن مەزكۇر ماقالىنىڭ بېشىدا تىلغا ئالغىنىمدەك، تەبىئىي

 لەردىمۇ ئىنتايىن پايدىلىق.ۆزىگە ئىشەنچ تۇرغۇزۇش جەھەتئ-قىزىقىشى بىلەن تاالنتىنى بايقاش، ھەمدە ئۆز

 

 . باشالنغۇچ مەكتەپ ئوقۇغۇچىلىرىدىن ماڭا كەلگەن خەت4

الە ىر پارچە ماقدېگەن تېمىدا ب« ئامېرىكا باشالنغۇچ مەكتەپلىرىدىكى كەسىپ تالالش پائالىيىتى» مەن يېقىندا 

 تۇرغان ئىدىمنى تونۇش« ئالىيىتىكەسىپ تالالش پا»يېزىپ، مەن ئۆزۈم قاتناشقان بىر قېتىملىق باشالنغۇچ مەكتەپ 

دا قىلىدىغان  NASAىنىپتىن بىرسىگە كىرىپ، ئۆزۈمنىڭ س-6ىنىپتىن ئىككىسىگە، ۋە س-4. مەن ئۇ چاغدا [8]

چى بار بولۇپ، مەن نەپەر ئەتراپىدا ئوقۇغۇ 15ئىشلىرى توغرىسىدا سۆزلەپ بەرگەن ئىدىم. ئۇ سىنىپالرنىڭ ھەر بىرسىدە 

 7ڭ ئىچىدە دىدا ماڭا ئاشۇ مەكتەپ ئەۋەتكەن بىر پارچە لېپاپىنى تاپشۇرۇپ ئالدىم. ئۇنىبىر قانچە كۈننىڭ ئال

ەتكەندىن كئوقۇغۇچىنىڭ رەھمەت خېتى بار ئىكەن. يەنى، ھېلىقى مەكتەپ بىز سىنىپالرغا كىرىپ سۆزلەپ، قايتىپ 

 غان بولۇپ،يتىشقا ئورۇنالشتۇركېيىن، ئوقۇغۇچىالرنى ئۆزى ياخشى كۆرگەن سۆزلىگۈچىلەرگە خەت يېزىپ رەھمەت ئې

 پارچە خەتنىڭ بىرسى: 7ئوقۇغۇچى خەت يېزىپتۇ. تۆۋەندىكىسى ئاشۇ  7ماڭا جەمئىي 

 

 سۆيۈملۈك دوكتور سىدىق،

سكوپى ، ۋە ئالەم تېلېNASA ،JPLكەسىپ تالالش كۈنى بىزگە سۆزلەپ بەرگىنىڭىزگە رەھمەت. مەن سىزنىڭ 

مارسنى تەكشۈرۈش  غا بىر قېتىم باردىم. ئۇالر بىزگە JPLتى ھۇزۇرالندىم. مەن ھەققىدىكى نۇتقىڭىزنى ئاڭالپ، ناھايى

غاندا ى. چوڭ بولماشىنىسىنىڭ بىر مودېلىنى كۆرسەتتى، ھەمدە ئۇ ماشىنا مېنىڭ چېچىمنىڭ ئۈستىدىن مېڭىپ ئۆتۈپ كەتت

كتەپ ر قېتىم مەى ئىستەيمەن. ھەمېنىڭ بىر ئالەم ئۇچقۇچىسى بولغۇم بار. مەن داۋاملىق ئالەم بوشلۇقىنى تەكشۈرۈشن

ىم ەن بىر قېتكۇتۇپخانىسىغا بارغاندا، مەن پالنېتىالر ھەققىدىكى كىتابتىن بىرنى ئارىيەت ئالىمەن. شۇنداقال م

ئىنتايىن  ساۋاقداشلىرىمغا ساتۇرن ھەققىدە دوكالت بەردىم. مەن سىزنىڭ كەسىپ تالالش كۈنىدىكى دوكالتىڭىزنى

 ياخشى كۆردۈم.

 

 ي ھالدا، رېبېككا سەمىمى
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 . ئاخىرقى سۆز5

ۇچىالر ۋە ئامېرىكا قاتارلىق غەرب ئەللىرىدىكى مائارىپقا مەسئۇل دۆلەت ئورگانلىرى مەكتەپتىكى باشقۇرغ

نى، ككۇر قىلىشئوقۇتقۇچىالرنىڭ ھەممىسىنى نۇرغۇن ئىشالردا ئۆز ئالدىغا مۇستەقىل ئويالشنى، ئۆزى مۇستەقىل تەپە

يالپ ۆزى مۇستەقىل ئوئتەدبىرلەرنى -قۇتۇش ئۈنۈمىنى يۇقىرى كۆتۈرۈشكە پايدىلىق بولغان چارەمائارىپ سۈپىتى ۋە ئو

رنى ۇ، ۋە ئۇالتېپىشنى، سىناق قىلىشنى، ۋە ئۇالرنىڭ ياخشىلىرىنى تالالپ ئۆزلىرى يولغا قويۇشنى تەشەببۇس قىلىد

 ۇالر بىلەنئق ناھايىتى چوڭ بولۇپ، سىز شۇنداق قىلىشقا رىغبەتلەندۈرىدۇ. ھەر بىر مائارىپچىغا بېرىلگەن ھوقۇ

لىسىز. ىنى ھېس قىئارىالشسىڭىز، ئۇالرنىڭ ھەر بىرسىنىڭ ئۆز ئالدىغا خۇددى بىر پادىشاھتەك ئىش ئېلىپ بارىدىغانلىق

ىلىم بزامانىۋى  ھۆكۈمەت ئەربابلىرى بولسا مائارىپ مۇتەخەسسىسلىرىنى ئىشقا سېلىپ، مەكتەپلەردىكى مائارىپچىالرنى

 دۇ. يېڭى ئۇچۇرالر بىلەن تەمىنلەش، ۋە ئۇالرغا ھەر خىل ئىشالردا تەكلىپ بېرىش خىزمەتلىرىنى قىلىۋە 

مېنىڭ بىلىشىمچە ئۇيغۇر دىيارىدىكى ئەھۋالالر يۇقىرىدىكىگە ئانچە ئوخشاپ كەتمەيدۇ. ئۇ يەردىكى دائىرىلەر 

ىڭ ھەممىسىنى بىر تۇتاش باشقۇرۇلۇشقا، ئۇالرنىڭ باشالنغۇچ ۋە ئوتتۇرا مەكتەپتىكى باشقۇرغۇچىالر ۋە ئوقۇتقۇچىالرن

ھەممىسىنى ئۆزلىرى سىزىپ قويغان سىزىقنىڭ سىرتىغا چىقىپ كەتمەي ياشاشقا كۆندۈرۈۋەتكەنلىكى، كۆندۈرۈۋاتقانلىقى، 

ئاشۇنداق ياكى مەجبۇراليدىغانلىقى، ئۇنداق قىلمىغانالرنى ھەر خىل جازاغا تارتىدىغانلىقى بىر پاكىت. شۇنداق بولسىمۇ، 

ناچار شارائىت ئىچىدىمۇ ئۆزىنىڭ بارلىقىنى ئاتاپ قاتتىق تىرىشىپ، يېڭىلىق يارىتىۋاتقانالر بار. ئۇالرنىڭ بىر مىسالى 

يىلىنى ئۇيغۇرالرنىڭ كىتاب ئوقۇش -2015دېگەن بىر يازمىنى يولالپ، « مېنىڭ كىتاب يىلىم»سۈپىتىدە يېقىندا تورالرغا 

تۇرىغا قويغان رۇزىمۇھەممەد تۇردى ئارتۇچ مۇئەللىم ۋە ئۇنىڭ بىر ئوقۇغۇچىسىنى تىلغا يىلى قىلىش تەشەببۇسىنى ئوت

ئېلىش مۇمكىن. رۇزىمۇھەممەد مۇئەللىم ھەممەيلەن ئۈچۈن ناھايىتى قىيىن بولغان شارائىت ئىچىدىمۇ ئۆز ئالدىغا 

نتايىن مۇھىم ئىشالرنى قىلغىلى تەدبىرلەرنى تېپىپ چىقىپ، ناھايىتى چوڭ ۋە ئى-مۇستەقىل ئىزدىنىپ، يېڭى چارە

بولىدىغانلىقىنى ئىسپاتالپ بەردى. مېنىڭ كۆڭلۈمدە ئۇ مۇئەللىم مېنىڭ بىر شەخسىي قەھرىمانىم. مەن مەزكۇر ماقالىدا 

پەن پروجېكت پائالىيەتلىرىنى يولغا قويۇش ئۈچۈن -تىلغا ئالغان باشالنغۇچ ۋە ئوتتۇرا مەكتەپ ئوقۇغۇچىلىرىنىڭ تەبىئىي

پ قوشۇمچە مەبلەغ كەتمەيدۇ. ھەمدە ھازىر بار بولغان خىراجەتنى ئازراقال باشقىدىن تەقسىم قىلىش ئارقىلىق بەك كۆ

ئۇ ئىشالرنى قىلغىلى بولىدۇ. لېكىن ئۇنىڭ ئۈنۈمى ۋە پايدىسى كىشىلەر تەسەۋۋۇر قىاللمايدىغان دەرىجىدە ئۈستۈن ۋە 

ا مەكتەپتە ئوقۇۋاتقان ۋاقتىمدا ئاكام بىلەن ئۆيدە ئېلىپ بارغان بىر كۆپ بولىدۇ. مەن بۇ نۇقتىنى ئۆزۈم تولۇقسىز ئوتتۇر

ئارقىلىق ئازراق چۈشەندۈرۈپ ئۆتتۈم. مەن ئىلگىرىكى بىر ماقالىدە ياپونالرنى « رادىئو قۇراشتۇرۇش پروجېكتى»

ۋە ئىشالرنى ئەقىلنى  تونۇشتۇرغاندا، ئۇالر ئەڭ ئەھمىيەت بېرىدىغان بىر ئىش پەقەت ئاقىالنە ئىشالرنى تالالپ قىلىش

تولۇق ئىشقا سېلىپ تۇرۇپ قىلىش ئىكەنلىكىنى تىلغا ئالدىم. بۇ جەھەتتە ئۇيغۇرالر قىلىشقا تېگىشلىك ئىشالر بەك كۆپ 

بولۇپ، باشالنغۇچ ۋە ئوتتۇرا مەكتەپلەردىكى ئىشالردىمۇ بىزنىڭ تەرەققىي قىلغان غەرب ئەللىرى ۋە ياپونالردىن 

پەن پروجېكت -تەبىئىي»ىز ناھايىتى كۆپ. ئۇنىڭ بىرى مۇددەتلىك ھالدا مەكتەپلەردە ئۆگىنىدىغان تەرەپلىرىم

قاتارلىقالرنى « كەسىپ تالالش كۈنى»ۋە « ئېكسكۇرسىيە»، «يېڭى كەشپىيات مۇسابىقىسى»، «مۇسابىقىسى

يەت بېرىپ، ئۇنىڭدىن ئورۇنالشتۇرۇشتىن ئىبارەت. غەرب ئەللىرى مۇشۇنداق ئىشالرغا ئىنتايىن يۇقىرى دەرىجىدە ئەھمى

ناھايىتى زور ئۈنۈم ھاسىل قىلىۋاتىدۇ. بىزدە بولسا ئۈنۈم بەرمەيدىغان كونا رامكىالرغا چىڭ ئېسىلىۋېلىپ، بالىالرغا بىلىم 

ئېلىشنىڭ ئەھمىيىتىنى تولۇق چۈشەندۈرۈپ قويۇشتا، ۋە بالىالرغا بىلىملەرنى نەدە ۋە قانداق شەكىلدە ئىشلەتكىلى 

كۆرسىتىپ قويۇشتىمۇ قىينىلىپ يۈرۈۋاتىمىز. شۇڭالشقا مەن ھەر بىر مەكتەپ باشقۇرغۇچىلىرى ۋە  بولىدىغانلىقىنى

ئوقۇتقۇچىالرنىڭ ئالالھ ئاتا قىلغان ئەقىلنى تولۇق ئىشقا سېلىپ، مائارىپ ساھەسىدە تەرەققىي تاپقان ئەللەردىكى 

ىدا ئۆزلىرىنىڭ بارلىقىنى ئاتاپ بىر قېتىم تىرىشىپ باشقا مىللەتلەرگە ئوخشاش بىر قىسىم ئاقىالنە ئىشالرنى قىلىش يول
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 بېقىشىنى ئۈمىد قىلىمەن.

رالرنىڭ كىتاب ئوقۇش يىلى قىلىش ھەققىدىكى تەشەببۇسنامە نۇرغۇن قېرىنداشالرنىڭ يىلىنى ئۇيغۇ-2015

ولىمۇ تن ئۇنىڭدىن ائالىيەتلەر ئوتتۇرىغا چىقىۋاتىدۇ. مەپ-قوللىشىغا ئېرىشىپ، ھازىر كۆپلىگەن يېڭى ئىدىيە ۋە ئىش

ر بار كەن ئۇكىالخۇشال بولۇۋاتىمەن. ھازىر ئىچكىرىدە ئوقۇۋاتقان ئوقۇغۇچىالر ئىچىدىمۇ بۇ جەھەتتە ھەرىكەتكە ئۆت

ە قولىدىن پارچە قىسقا ئۇچۇرنى مىسال سۈپىتىدە تەۋسىيە قىلىمەن، ھەمد 3بولۇپ، مەن تورداشالرغا تۆۋەندىكى 

 داق ئىشالرنى يېقىندىن قوللىشىنى ئۈمىد قىلىمەن:كېلىدىغان قېرىنداشالرنىڭ مۇشۇن

 

 پايدىلىنىش ماتېرىياللىرى:

 «اشقۇرۇش ۋە ئۇنىڭ زىيانلىرىب-مىكرو»[ بىلىمخۇمار: 1]

http://bbs.izdinix.com/thread-60579-1-1.html 

 

ن ور بېتى بىلەتبىلىۋال »بىلەن ئىككى قىسىملىق « تەرجىمىھال»[ مېنىڭ بۇرۇنقى سەرگۈزەشتلىرىم بىر پارچە قىسقا 2]

تە تەسۋىرلەنگەن. ئۇالرنى تۆۋەندىكى ئۇلىنىشتىن تاپااليسىز: « ئۆتكۈزۈلگەن يازما سۆھبەت

http://www.menzil.biz  ،ئەركىن »غا كىرىپ، « ماقالىلەر»نى چېكىڭ. ئاندىن « ئېلكىتاب ئامبىرى»گە كىرىپ

 دېگەن بىر ئېلكىتاب بار.« ىدىقنىڭ قىسقىچە تەرجىمىھالىئەركىن س»ېتىدە ب-2نى تالالڭ. ئاشۇ سەھىپىنىڭ « سىدىق

 

[3] JPL Annual Invention Challenge - 2014 Rules 

http://www.jpl.nasa.gov/events/inventionchallenge/2014/index.cfm 

 

[4] United States Environmental Protection Agency: Science Fair 

http://www.epa.gov/students/sciencefair.html 

 

[5] Science Fair Projects 

http://www.need.org/sciencefair 

 

[6] Science fair project resource guide 

http://www.ipl.org/div/projectguide/choosingatopic.html 

 

[7] The Value of a Science Fair Project 

http://www.sciencebuddies.org/science-fair-projects/scifair_value.shtml 

 

 پائالىيىتى « كەسىپ تالالش»ئامېرىكا باشالنغۇچ مەكتەپلىرىدىكى [ 8]

http://bbs.izdinix.com/thread-58417-1-1.html 

 

 

پائالىيىتىنىڭ بىر « يېڭى كەشپىيات مۇسابىقىسى»دە ئۆتكۈزۈلگەن  JPLدېكابىر كۈنى -5يىلى -2014تۆۋەندىكىسى 

http://www.jpl.nasa.gov/events/inventionchallenge/2014/index.cfm
http://www.need.org/sciencefair
http://www.sciencebuddies.org/science-fair-projects/scifair_value.shtml
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مەن ئۆزۈم تارتىۋالغان. مەن ئوقۇرمەنلەرنىڭ بۇ قېتىمقى قىسىم كۆرۈنۈشلىرى بولۇپ، ئۇ رەسىملەرنى شۇ كۈنى 

مۇسابىقىگە قاتناشتۇرۇلغان قۇرۇلمىالرنىڭ ئادەتتىكى ماتېرىيالالردىن ياسالغانلىقىغا، ھېچكىم ئۇنىڭغا كۆپ پۇل 

ە دىققەت ئانىالرنىڭ يېقىندىن ياردەملىشىپ بەرگەنلىكىگ-خەجلىمىگەنلىكىگە، ھەمدە ئاشۇ قۇرۇلمىالرنى ياساشقا ئاتا

 قىلىپ قويۇشىنى ئۈمىد قىلىمەن.

 

 

 دىن بىر كۆرۈنۈش.« مۇسابىقىسى يېڭى كەشپىيات»دە ئۆتكۈزۈلگەن ئوتتۇرا مەكتەپ ئوقۇغۇچىلىرىنىڭ  JPLرەسىم: -9

 

 

غا « يات مۇسابىقىسىيېڭى كەشپى»دە ئۆتكۈزۈلگەن ئوتتۇرا مەكتەپ ئوقۇغۇچىلىرىنىڭ  JPLرەسىم: -10

 قۇرۇلما. قاتناشتۇرۇلغان بىر
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غا « يات مۇسابىقىسىيېڭى كەشپى»دە ئۆتكۈزۈلگەن ئوتتۇرا مەكتەپ ئوقۇغۇچىلىرىنىڭ  JPLرەسىم: -11

 قاتناشتۇرۇلغان بىر قۇرۇلما.

 

 

غا « يات مۇسابىقىسىيېڭى كەشپى»دە ئۆتكۈزۈلگەن ئوتتۇرا مەكتەپ ئوقۇغۇچىلىرىنىڭ  JPLرەسىم: -12

 قاتناشتۇرۇلغان بىر قۇرۇلما.
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 پائالىيىتى« بالىنى ئىشقا ئاپىرىش كۈنى»ناسادىكى 

 كۈنى-23اينىڭ ئ-4يىلى -2015

 

 

يىلى -2015( دە، يەنى مېنىڭ ئىدارەمدە، Jet Propulsion Laboratory, JPLناسا مەركىزى ج پ ل )

( Take your kids to work day« )بالىسىنى ئىش ئورنىغا ئاپىرىش كۈنى»اپرېل كۈنى )يەنى بۈگۈن( ئ-23

اكى يدە دادىسى بولدى.  شۇڭالشقا مەن بۈگۈن چۈشلۈك تاماقتىن كېيىن يول مېڭىشقا چىققاندا ئىدارەمنىڭ ھەممە يېرى

ات وغلۇم دىلشئئاپىسى بىلەن بىللە يۈرگەن باشالنغۇچ ۋە ئوتتۇرا مەكتەپ ياشلىرىدىكى بالىالرنى كۆردۈم.  مېنىڭ 

لىپ، ئۇنى رەمگە ئەكىا، مەن ئۇنىمۇ مۇشۇنداق كۈن مۇناسىۋىتى بىلەن ئىداتولۇقسىز ئوتتۇرا مەكتەپتە ئوقۇۋاتقان ۋاقىتت

كومپيۇتېر  ىقتىدارلىقپۈتۈن بىر كۈن ئۆزۈمگە ھەمرا قىلغان ئىدىم.  شۇ كۈنى ئۇ مېنىڭ بىرال ۋاقىتتا كۆپلىگەن يۇقىرى ئ

(work stationالرنى ماڭدۇرۇپ، ھېسابالش ئېلىپ بېرىپ، پۈتۈن زېھنىم بىلەن قات  )ا ى، ئىشخانامدتىق ئىشلىگىنىمن

تىلىك نتىنىڭ ھەپباشقىالر بىلەن خىزمەت ئۈستىدە مۇزاكىرە ئېلىپ بارغىنىمنى، بىر پروجېكت )تەتقىقات تۈرى( ئېلېمې

ىلغان قىدە ھاسىل مۇھاكىمە ۋە ئۇچۇر ئالماشتۇرۇش يىغىنىغا قاتنىشىپ، ئۇ يىغىندا ئۆزۈمنىڭ ئالدىنقى بىر ھەپتە ئىچ

ىرتتىن سرىمنى دوكالت قىلغانلىقىمنى ئۆز كۆزى بىلەن كۆرگەن ئىدى.  شۇنداقال ئىدارىمىزدىكى ئىلگىرىلەشلى

، ئالەم ئېكسكۇرسىيىگە كەلگەن مېھمانالرغا كۆرسەتسە بولىدىغان ئالەم ئۇچقۇرىنى قۇراشتۇرۇش تەجرىبە زالى

رغا كۆرسە كۆرگەن ئىدى )مېھمانال ئورۇننى مېنىڭ ھەمراھلىقىمدا 4ئۇچقۇرىنى كونترول قىلىش مەركىزى قاتارلىق 

ىشتا ىشتىن قايتئبولىدىغان يەرلەرنى چوقۇم بىز بىللە ئاپىرىپ كۆرسىتىشىمىز شەرت(.  ئۇ كۈنى مەن ئىشقا كېلىش ۋە 

ى ماشىنىسىن ئادەتتىكى بىلەن ئوخشاش قاتناش قورالىنى ئىشلەتكەن ئىدىم.  يەنى، ئۆيدىن ئوغلۇم بىلەن ئۆزۈمنىڭ

پ قويۇپ، ئاندىن كىلومېتىر كېلىدىغان بىر يىغىلىش ئورنىغا توختىتى 4ىقىپ، ماشىنىنى بىزنىڭ ئۆيگە ھەيدەپ يولغا چ

وبۇسىغا چىقىپ ئىشقا بارغان، ھەمدە ئوخشاش ئۇسۇل بىلەن ئىشتىن قايتىپ كەلگەن كىشىلىك ئاپت-14ئىدارىنىڭ 

 ئىدىم.

نىالر ۋە اتىالر، ئاك دۇكانغا كىرسەم، ئۇنىڭ ئىچى ئبۈگۈن مەن ئىدارىمىزدىكى خاتىرە بۇيۇملىرىنى ساتىدىغان كىچى

ىملەرنى مۇشۇ پارچە رەس ئۇالرنىڭ بالىلىرى بىلەن لىق تولۇپ كېتىپتۇ.  شۇ دۇكاننىڭ ئىچىدە ۋە سىرتىدا تارتقان بىر قانچە

 يازمىنىڭ ئاخىرىغا قوشۇپ قويدۇم. 

رسىتىپ م تولۇق كۆىسىنىڭ ئىش ئورنىنى بىر قېتىباال كىچىك ۋاقتىدا ئۇنىڭغا مۇشۇنىڭغا ئوخشاش دادىسىنىڭ ۋە ئاپ

نداق لىڭىزغا قاقويۇشنىڭ ناھايىتى كۆپ پايدىسى بار.  سىز بالىڭىزنى ئىشقا ئەكەلگەن كۈنى ئۇنىڭغا، سىز ئۆيدە با

  تەربىيە قىلغان بولسىڭىز، خىزمەت ئورنىدا سىزمۇ شۇنداق قىلىدىغانلىقىڭىزنى ئىسپاتالپ بېرىسىز: 

 ىالمدىكەنسىز؟ اشلىرىڭىزغا سىلىق مۇئامىلە قىالمدىكەنسىز، ۋە ئۇالرغا ھۆرمەت قسىز خىزمەتد--

 تۇتۇپ تۇرۇپ كۆرۈشەمدىكەنسىز؟ سىز باشقىالر بىلەن قولنى چىڭ--

 ىالر بىلەن سۆزلەشكەندە، ئۇالرنىڭ كۆزىگە قاراپ تۇرۇپ گەپ قىالمدىكەنسىز؟سىز باشق--

 غا قويامدىكەنسىز؟دا ئوتتۇرىسىز يىغىندا ئۆز پىكرىڭىزنى ئاكتىپ ھال--

 سىزنىڭ ئىشخانىڭىز رەتلىك ۋە پاكىزمىكەن؟--
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ېگەن قانداق د« خىزمەت قىلىش»ئۇنىڭدىن باشقا، شۇ كۈنى بالىڭىز رېئال دۇنيانىڭ قانداق بولىدىغانلىقىنى، 

زىقارلىق ئۈچۈن قى ى ئۆزىبولىدىغانلىقىنى، دادىسى ياكى ئاپىسى بىر كۈننى قانداق ئۆتكۈزىدىغانلىقىنى، ئۇالرنىڭ كەسپ

دۇ.  ۇپ يېتەلەيئىكەنلىكى ياكى ئەمەسلىكىنى، ۋە ئۆزى خەجلەۋاتقان پۇلنىڭ قانداق كېلىدىغانلىقىنى بىر قېتىم تون

شتىن ئۆيگە ئانىسىنىڭ ئى-نچىلىك جاپادا ئىشلەيدىغانلىقىنى ئۆز كۆزى بىلەن كۆرىدۇ.  شۇنداقال ئاتائانىسىنىڭ قا-ئاتا

نى ىنىڭ قەدرىكېيىن، ھېچ كىمگە دەرد تۆكمەي، ئۆي ئىچىدە يەنە نۇرغۇن ئىشالرنى قىلىدىغانلىق قايتىپ كەلگەندىن

 تونۇپ يېتەلەيدۇ.

ىن مەڭگۈ مېنىڭ پەرىزىمچە، باال دادىسى ۋە ئاپىسى بىلەن بىللە ئۆتكۈزگەن ئاشۇ بىر كۈن بالىنىڭ ئېسىد

 چىقمايدۇ.

ئۇنى  ت بولماستىن،يالغۇز ناسادىال ئېلىپ بېرىلىدىغان پائالىيە« بالىسىنى ئىش ئورنىغا ئاپىرىش كۈنى» مۇشۇنداق

م ئىش ى بىر مۇھىئامېرىكىدىكى باشقا نۇرغۇن ئورۇنالرمۇ ئېلىپ بارىدىغان بولۇپ، ئۇ ئامېرىكىدا باال تەربىيىسىدىك

ئېلىپ  مىسى دېگىدەكورگانالرنىڭ ھەمئ-ھېسابلىنىدۇ.  بولۇپمۇ بۇ پائالىيەتنى ھۆكۈمەتكە تەۋە ھەر دەرىجىلىك ئىدارە

 بارىدۇ.

 تۆۋەندىكىسى مەن بۈگۈن ئىدارەمنىڭ ئىچىدە تارتقان بىر قانچە كۆرۈنىشلەر.

 

  

 رەسىم-1
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 رەسىم-2

 

  

 رەسىم-3
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پەن -ئىلىم»ۇچىلىرىنىڭ مەكتەپ ئوقۇغ-ن ئوتتۇراگەناسادا ئۆتكۈزۈل

 پائالىيىتى« مۇسابىقىسى

 كۈنى-1اينىڭ ئ-5يىلى -2015

 

 

مېرىكىدىكى ۈزۈلگەن ئاندا بىر قانچە پارچە ماقالە يېزىپ، بىزنىڭ ئىدارە ۋە باشقا ناسا مەركەزلىرىدە ئۆتكمەن يېقى

 باشالنغۇچ ۋە ئوتتۇرا مەكتەپ ئوقۇغۇچىلىرىنىڭ تۆۋەندىكىدەك پائالىيەتلىرىنى تونۇشتۇرۇپ ئۆتتۈم:

ىش دىمالر بىلەن نەق مەيداندا سۆزلىشچىلىرىنىڭ خەلقئارا ئالەم پونكىتىدىكى خاباشالنغۇچ مەكتەپ ئوقۇغۇ--

 [1( ]5-9-2014پائالىيىتى )

 [2( ]19-12-2014پائالىيەتلىرى )« يېڭى كەشپىيات مۇسابىقىسى»امېرىكىدىكى ئوتتۇرا مەكتەپلەرنىڭ ئ --

 [3( ]15-4-2015ەن كۆرگەزمىسى )پ-ۈلگەن ئوتتۇرا مەكتەپ ئىلىمناسادا ئۆتكۈز --

 [4( ]23-4-2015پائالىيىتى )« ئاپىرىش كۈنىبالىنى ئىشقا »ناسادىكى  --

 [5ى ]پروگراممىس« ستېم»ئامېرىكا مائارىپىدىكى  --

پ وقۇغۇچىالرنىڭ ناسا مەركىزىنى ئېكسكۇرسىيە قىلىش پائالىيىتى )بۇ پائالىيەت ھەر كۈنى دېگىدەك بولۇئ--

 تۇرىدۇ(

 

يىلى -2015شلەيدىغان ئىدارىدە، ( دە، يەنى مەن ئىJet Propulsion Laboratyناسا مەركىزى ج پ ل )

( دېگەن يەنە بىر پائالىيەت Regional Science Bowl« )ىقىسىپەن مۇساب-رايونلۇق ئىلىم»انۋار كۈنى ي-31

 پلەر تالالپ چىقىلدى.  بولغان مەكتە-3ۋە  -2 ،-1ئۆتكۈزۈلۈپ، بۇ پائالىيەتتە 

 23ۋىدە ىدىن دەسلىىكى تولۇق ئوتتۇرا مەكتەپلەر ئىچبۇ پائالىيەت مۇنداق ئېلىپ بېرىلغان: جەنۇبىي كالىفورنىيەد

 4پەر يېتەكچى، كىشىدىن تەركىپ تاپقان: بىر نە 6مەكتەپ تالالپ چىقىلغان.  ھەر بىر مەكتەپنىڭ مۇسابىقە ئەترىتى 

ق كا قاتارلىنەپەر مۇسابىقىچى، ۋە بىر نەپەر زاپاس مۇسابىقىچى.  مۇسابىقىدە سوئالچى بىئولوگىيە ۋە ماتېماتى

 ىت سوئالدىن بىرنى دەيدۇ.  مۇسابىقىگە چۈشكەنلەر سوئالغا جاۋاب بېرىش تېزلىكى بىلەنپەنلەرگە ئائ-تەبىئىي

كۇنۇپكا بار -ن باسمابەرگەن جاۋابىنىڭ توغرىلىقىغا قاراپ نومۇرغا ئېرىشىدۇ.  يەنى، ھەر بىر ئەترەتنىڭ ئالدىدا بىردى

ئوقۇغۇچى سوئالغا ئالدى بىلەن جاۋاب  بولۇپ باسقان-1دىكى كۇنۇپكىنى بولۇپ، سوئال ئېالن قىلىنغاندىن كېيىن ئالدى

ئوقۇغۇچى جاۋاب بېرىدۇ.  ھەر بىر سوئالغا  بولۇپ باسقان-2بېرىدۇ.  ئەگەر ئۇنىڭ جاۋابى توغرا بولمىسا، كۇنۇپكىنى 

ىلىرى پ ئوقۇغۇچۇرا مەكتەجاۋاب بېرىش مۇشۇ تەرىقىدە ئېلىپ بېرىلىدۇ.  گەرچە بۇ مۇسابىقىغا قاتنىشىدىغانالر ئوتت

 وئالالرنىڭبولسىمۇ، چىقىرىلغان سوئالالر ئالىي مەكتەپ سەۋىيىسىدىكى سوئالالردىن تەشكىل تاپقان بولىدۇ.  س

ەر ھ ىجىسى ئوخشاش بولمىغاچقا، ئوخشىمىغان سوئالالر ئېرىشىدىغان نومۇرمۇ ئوخشاش بولمايدۇ. قىيىنلىق دەر-ئاسان

ئەترەت  ىرى بولغانومۇر ئالدىن بېكىتىلگەن بولىدۇ.  ئەڭ ئاخىرىدا ئالغان نومۇرى ئەڭ يۇقبىر سوئالغا بېرىلىدىغان ن

 بولۇپ تاللىنىدۇ.-1

مەكتەپ پۈتۈن لوس ئانژېلىس رايونىدىكى تولۇق ئوتتۇرا  23بۇ قېتىم بىزنىڭ ئىدارىدىكى مۇسابىقىغا قاتناشقان 
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ن مەكتەپ ھەر يىلدا بىر قېتىم ئامېرىكىنىڭ پايتەختىدە بولغا-1مەكتەپلەر ئىچىدىن تالالنغان بولۇپ، بۇ قېتىم 

كىلومېتىر  15بولۇپ تالالنغىنى بىزنىڭ ئىدارىگە -1ئۆتكۈزۈلىدىغان مەملىكەتلىك مۇسابىقىغا قاتناشتۇرۇلىدۇ.  بۇ قېتىم 

ەپ ئاتىلىدىغان د« Arcadia»كېلىدىغان، ئاھالىسىنىڭ كۆپ قىسمى ئاسىيالىق مىللەتلەردىن تەركىپ تاپقان، ئىنگلىزچە 

ئوقۇغۇچىنىڭ  4شەھەردىكى بىر تولۇق ئوتتۇرا مەكتەپ ئوقۇغۇچىلىرى بولۇپ، ئۇالرنىڭ ئىسمىدىن قارىغاندا بۇ 

 Ray Fu, Kevin Wang, Chris Chi, Bruceھەممىسى خەنزۇ مىللىتىدەك قىلىدۇ )ئۇالرنىڭ ئىنگلىزچە ئىسمى 

Xi [ )5خۇ ئىكەن  .] 

 

 نەپەر ئوقۇغۇچىالر. 4ورۇنغا ئېرىشكەن ئ-1دە « ەن مۇسابىقىسىپ-ئىلىم»ئۆتكۈزۈلگەن  رەسىم: بىزنىڭ ئىدارىدە-1

 

يىلى -1991نى ئامېرىكىنىڭ ئېنېرگىيە مىنىستىرلىكى « سىپەن مۇسابىقى-مەملىكەتلىك ئىلىم»ئامېرىكىنىڭ 

يەتنىڭ مەقسىتى بۇ پائالى  مىڭدىن كۆپرەك ئوتتۇرا مەكتەپ قاتنىشىدۇ. 20باشلىغان بولۇپ، ئۇنىڭغا ھازىر ھەر يىلى 

اتىكا ساھەسىدىكى كەسىپلەردە ئىشلەشكە رىغبەتلەندۈرۈشتىن پەن ۋە ماتېم-ئوقۇغۇچىالرنى كەلگۈسىدە تەبىئىي

 ئىبارەت.

ەدرى ب--بۇيرۇلغان ياردەم ۋە تىرىشچانلىق»ى ئېالن قىلغان ئۆكتەبىر كۈن-31ىلى ي-2014مەن ئۆزۈمنىڭ 

وغرا . ت2»قىسقىچە توختالغان ئىدىم:  تېما ئۈستىدە-ن ماقالىسىدە مۇنداق بىر باالدېگە« ئۇرۇشىدىن ئويلىغانلىرىم

ز ئىنگلىزچە دېگەن سۆ« ستېم»بۇ يەردىكى «.  ئىشالرنى تالالپ قىلىش: ئامېرىكا مائارىپىدىكى ستېم پروگراممىسى

ەن مرىپىدىن تۈزۈلگەن بولۇپ، دېگەن سۆزلەرنىڭ باش ھە« ەن، تېخنولوگىيە، ئىنژېنېرلىق ۋە ماتېماتىكاپ-تەبىئىي»

لىمەن.  ەشەببۇس قىيۇقىرىدىكى ماقالىنى تېخى ئوقۇپ باقمىغان ئوقۇرمەنلەرگە ئۇنى بىر قېتىم ئوقۇپ چىقىشنى قاتتىق ت

شتابى -اسا باشننى ئىنتايىن كۈچەپ يولغا قويۇۋاتىدۇ.  يەنى، ھازىر « ستېم پروگراممىسى»ناسا مۇ يېقىندىن بۇيان 

سىگە پلىرى ساھەركەزلىرىدىن ئوتتۇرا مەكتەپ ۋە ئالىي مەكتەپلەر بىلەن ئاالقە ئورنىتىپ، ستېم كەسىھەممە ناسا مە

 كىرىدىغان ئوقۇغۇچىالرنىڭ سانىنى زور دەرىجىدە كۆپەيتىش يولىدا جىددىي ئىش ئېلىپ بېرىۋاتىدۇ. 

لدىم.  دىققەت قى كى يېڭىلىقالرغامەن ئۇيغۇر دىيارىدا يېقىندىن بۇيان يۈز بېرىۋاتقان سەھنە سەنئىتى ساھەسىدى

ولۇپ، ئۇ بقويۇلغان  يەنى، ھازىر ھەر ھەپتىدە بىر قېتىم ئېلىپ بېرىلىدىغان سەنئەت پروگراملىرىدىن بىر قانچىسى يولغا

رمۇشىدىمۇ رالرنىڭ تۇپروگراممىالر يالغۇز ئۇيغۇر دىيارىدىكى خەلقنىڭ تۇرمۇشىدىال ئەمەس، چەت ئەلدە ياشاۋاتقان ئۇيغۇ

ەۋىيىسىگە بۇ جەھەتتە ئۇيغۇرالرنىڭ ھازىر دۇنيانىڭ ئەڭ ئىلغار س رى مۇھىم رول ئويناشقا باشالپتۇ.رغانسېبا

 يېتىشىۋېلىشقا ئازال قاپتۇ.  مەن بۇنىڭدىن خېلى خوشال بولدۇم.
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 اپرېل دۇنيا كىتابئ-23»، ۋە «ىتاب ئوقۇش يىلىكيىلى ئۇيغۇر -2015»يەنە بىر تەرەپتىن، ئۇيغۇر دىيارىدا 

 ى ئەڭ كۆزگەمۇناسىۋىتى بىلەن كۆپلىگەن يېڭىلىقالر ۋۇجۇتقا كەلگىلى تۇرۇپتۇ.  بۇالرنىڭ ئىچىدىك« ئوقۇش يىلى

ن ھەقسىز كۆرۈنەرلىكى بىر قىسىم ئۇيغۇر ساخاۋەتچىلەرنىڭ ئۆز يېنىدىن پۇل چىقىرىپ، كەڭ خەلق ئاممىسى ئۈچۈ

بۇ   وشالالندىم.خقاتتىق ھاياجانالندىم، تەسىرلەندىم، ھەم كۇتۇبخانا سېلىپ بېرىشتىن ئىبارەت.  مەن بۇ ئىشالردىن 

غرا ئىشالرنى اقمىغان توخىل ئەھۋالالردىن بىز بىزنىڭ بىر قىسىم ئاۋانگارت كىشىلىرىمىز ئۇيغۇرالرنى بۇرۇن ئانچە قىلىپ ب

 قىلىشقا باشالۋاتقانلىقىنى كۆرۈۋاالاليمىز.  

رى بار.  ىن يەنە بىمما ئەھمىيىتى ۋە قىممىتى ناھايىتى يۇقىرى ئىشتئۇيغۇرالر ھازىرغىچە يېتىشىپ بواللمىغان، ئە

ۇشۇ مدىن ئىبارەت.  مەن ئۇيغۇر دىيارىدىكى ئوت يۈرەك قېرىنداشلىرىمىزدىن « سىپەن مۇسابىقى-تەبىئىي»ئۇ بولسىمۇ 

ىنىپ ۈچىگە تايكەرنىڭ ئىش ئۈستىدىمۇ ناھايىتى قاتتىق ئىزدىنىپ بېقىشنى ئۈمىد قىلىمەن.  بۇنداق ئىشالرنى دائىرىل

يىنىپ بۇ ەجىرىگە تائقىلغىلى بولمىغان تەقدىردىمۇ، ياخشى كۆڭۈللۈك ساخاۋەتچىلەر ۋە ئۇيغۇر زىيالىيلىرىنىڭ خالىسانە 

ىم قىلغىلى دا بىر قېتئىشنى قىلغىلى بولۇشى مۇمكىن.  ھەپتىدە بىر قېتىم ياكى ئايدا بىر قېتىم قىلغىلى بولمىسىمۇ، يىل

گەرچە   ن.  ۋەتەندىكى خېلى كۆپ ساندىكى كەشپىياتچى ئۇكىالر بۇرۇن مەن بىلەن ئاالقىالشقان.بولۇشى مۇمكى

ل ماكاندا ۇچۇر كەمچىئئۇالرنىڭ كەشپىياتلىرىنى دۇنيادىكى ئەڭ ئىلغار سەۋىيىگە ئىگە، دېگىلى بولمىسىمۇ، ئاشۇنداق بىر 

ۈلۈپ االنتى كۆمئىش ئەمەس.  ئاشۇنداق ئۇكىالرنىڭ ت ياشاۋېتىپمۇ ئاشۇنداق كەشپىياتالرنى ۋۇجۇتقا كەلتۈرۈش ئاسان

لىق ئۇيغۇر ، شۇ ئارقىقالمىسا بوالتتى.  ئاشۇنداق ئۇكىالر ئۈچۈنمۇ ئۆز تاالنتلىرىنى كۆرسىتىدىغان بىر سورۇن ھازىرالپ

 ىچىدىكى كەلگۈسىدە ستېم كەسىپلىرى بىلەن شۇغۇللىنىدىغانالرنىڭ سانىنى زور دەرىجىدەئۆسمۈرلىرى ئ-ياش

مەيدۇ.  ئۈنۈم بەر ئۆستۈرسەك بوالتتى.  جەمئىيەت ۋە مىللەت تەرەققىياتىدا بەزى ئىشالر ئۈنۈم بېرىدۇ.  بەزى ئىشالر

 دى.  پەقەتبىز ئۈچۈن ئۈنۈم بېرىدىغان يېڭى ئىدىيىلەرنى يېڭىۋاشتىن كەشىپ قىلىش ھازىرچە بىر شەرت ئەمەس ئى

ئوخشاش  اللىقاچان ئىسپاتلىنىپ بولغان ستېم پروگراممىسىغائامېرىكىدەك دۆلەتلەردە ئۈنۈم بېرىدىغانلىقى ئ

سمى نىڭ كۆپ قىپروگراممىالرنى ئازراقتىن بولسىمۇ يولغا قويۇپ تۇرغان بولساق ياخشى بوالتتى.  چۈنكى، نوپۇسىمىز

ۆز ئماي، قىنى بىلمەيدىغان ھالەتتە قالسا، بىزمۇ ھازىرقى ئازگالدىن چىقالئۇسۇلدىن باش-خەنزۇ تىلى بىلەن ناخشا

 ئورنىمىزدا قېلىۋېرىمىز.  

 

 پايدىلىنىش ماتېرىياللىرى:

 [ باشالنغۇچ مەكتەپ ئوقۇغۇچىلىرى خەلقئارا ئالەم پونكىتى بىلەن سۆزلەشتى1] 

 پائالىيەتلىرى« يېڭى كەشپىيات مۇسابىقىسى»[ ئامېرىكىدىكى ئوتتۇرا مەكتەپلەرنىڭ 2] 

  لىم كۆرگەزمىسى[ ناسادا ئۆكتۈزۈلگەن ئوتتۇرا مەكتەپ ئى3] 

 پائالىيىتى« بالىنى ئىشقا ئاپىرىش كۈنى»[ ناسادىكى 4] 

 رەگىئونال سكىئەنكە بوۋل ئات جپل ئىن پاسادەنا 2015[ ئاركادىئا ھىغ سچوئول ۋىنس 5] 

http://www.sgvtribune.com/social-affairs/20150131/arcadia-high-school-wins-20

15-regional-science-bowl-at-jpl-in-pasadena 

 ەدرى ئۇرۇشىدىن ئويلىغانلىرىمب--[ بۇيرۇلغان ياردەم ۋە تىرىشچانلىق6] 
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( Hubble spake telescope« )خاببۇل ئالەم تېلېسكوپى»ەسىم: مۇشۇ بىر ھەپتە ئىچىدە پۈتۈن ناسا بويىچە ر-2

ە بىر پائالىيەتك ەن بىزنىڭ ئىدارىدىكىيىللىقىنى خاتىرىلەش پائالىيەتلىرى ئۆتكۈزۈلدى.  م 25ئىشقا چۈشكەنلىكىنىڭ 

ىكەن.  ( تىن بىرى بار ئRelay telescope« )كۆۋرۈك تېلېسكوپ»دا ئىشلىتىلگەن « خاببۇل»بارسام، ئۇ يەرگە 

ى ياسىغان بولۇپ، دانىن 4تىن « كۆۋرۈك تېلېسكوپ»قولۇمدىكىسى ئەنە شۇ تېلېسكوپ.  ئەينى ۋاقىتتا بىزنىڭ ئىدارە بۇ 

ئىناتنى شۇالرنىڭ بىرى ئىكەن.  ھازىر خاببۇلدا مۇشۇ ئەسۋاپتىن بىرى بار ئىكەن.  خاببۇل كابۇ يەردىكىسى 

 تەكشۈرۈشتە ھازىرغىچە ئەڭ زور رول ئوينىغان تېلېسكوپ بولۇپ ھېسابلىنىدۇ.  

 

  
 رەسىم: خاببۇل ئالەم تېلېسكوپى-3
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 شىۇيات مۇسابىقىسى ھەققىدىكى ئۇقتۇرناسانىڭ يېڭى كەشپى

 ۈنىك-20ئاينىڭ -5ىلى ي-2015

 

 

 ىپ قىلىشقائامېرىكا ۋە غەربتىكى باشقا تەرەققىي قىلغان ئەللەرنىڭ ھەممىسىدە كىشىلەرنى يېڭى نەرسە كەش

لەرنىڭ بىر داق تەدبىررىغبەتلەندۈرىدىغان بىر قىسىم مۇكەممەل سىستېم ياكى تەدبىرلىرى بار.  مەن مەزكۇر يازمىدا ئاشۇن

ىشقا ئلغاچقا، بۇ تۆۋەندىكى پروگراممىغا چەت ئەللىك كەشپىياتچىالرمۇ قاتنىشااليدىغان بو مىسالىنى تونۇشتۇرىمەن. 

 ئۇيغۇرالر ئىچىدىكى كەشپىياتچىالرنىڭ يېتەرلىك ئەھمىيەت بېرىشىنى سورايمەن.  

لۇپ، ئۇ دىن بىر پارچە ئېلخەت تاپشۇرۇپ ئالغان بو« ناسا يېڭى تېخنولوگىيە ژورنىلى»يەنى، مەن بۈگۈن 

.  مەزكۇر ېلخەتنىڭ تولۇق تېكىستىنى مەن بىر رەسىم شەكلىدە يولالپ قويدۇم )ماقالىنىڭ ئەڭ ئاستىغا قاراڭ(ئ

 ئېلخەتنىڭ مەزمۇنى مۇنداق:

 ئۆتكۇزىلىدىغان بولۇپ، ئەگەر سىز ئۇنىڭغا« لىچەكنى بەرپا قىلىش الھىيە مۇسابىقىسىكە»قېتىملىق -13بۇ يىل 

ولالر مىڭ د20ىن: قاتناشتۇرسىڭىز، سىز تۆۋەندىكىدەك مۇكاپاتالرغا ئېرىشىشىڭىز مۇمكئۆزىڭىزنىڭ بىرەر كەشپىياتىنى 

نىشىش بىقىگە قاتپۇل، بىر يۇقىرى سۈرئەتلىك كومپيۇتېر، ۋە پۈتۈن دۇنيا بويىچە ئېتىراپ قىلىنىش شەرىپى.  بۇ مۇسا

 سىزدىن ھېچ قانداق خىراجەت تەلەپ قىلمايدۇ.

 ولىدۇ:كاتېگورىيە بويىچە ئۆز كەشپىياتلىرىنى يوللىسا ب 7تۆۋەندىكى  ئايرىم شەخسلەر ۋە گۇرۇپپىالر

 خنىكىسى( ئالەم بوشلۇقى ۋە دولەت مۇداپىيەسى تې1--

 ( ئاپتوماتالشتۇرۇش ۋە قاتناش2--

 ( ئىستىمالچىالر مەھسۇالتلىرى3--

 ( ئېلېكترونىكا4--

 ە ماشىنا ئادەمۋ( ماشىنىسازلىق، ئاپتوماتالشتۇرۇش، 5--

 ېببىي داۋاالش ئۈسكۈنىلىرى( ت6--

 ېخنولوگىيىلەر ت( ئۇزۇن مۇددەت ساقالپ قېلىنىدىغان 7--

 

ەتمىگەن سودا ئايدىن ئېشىپ ك 12ئۇقۇم ۋە سىناق باسقۇچىدىكى اليىھىلەردىن باشقا، بازارغا سېلىنغان ۋاقتى 

 بۇيۇملىرى بولسىمۇ بولىۋېرىدۇ.

ئوقۇغۇچىالر  ۇق دۆلەتتىكى ئىنژېنېرالر، كارخانىچىالر ۋەدىن ئارت 100بۇرۇنقى يىلالردىكى پروگراممىالرغا 

ەزكۇر مدىن ئارتۇق يېڭى الھىيە ئىدىيىلىرىنى ۋۇجۇتقا كەلتۈردى.   10000قاتناشقان بولۇپ، ئۇالر جەمئىي 

لىرىدىمۇ كەڭ تقۇېدىيە تاراپروگراممىنىڭ تور بېتىنى زىيارەت قىلىدىغانالر مىليون بىلەن سانىلىدىغان بولۇپ، بۇ پروگرامما م

قە، رنى مەبلەغتۈردە تەشۋىق قىلىندى.  شۇڭالشقا ئۇ كۆپلىگەن يېڭى ئىدىيىلەرنى يورۇققا چىقىرىپ، ئاشۇ ئىدىيىلە

 غا ئىگە قىلدۇرۇپ، شۇ ئارقىلىق ئۇالرنىڭ مۇۋەپپەقىيەتلىك سوداچىقارغۇچىالر-ھەمكارالشقۇچىالرغا ۋە ئىشلەپ

 لدى.  سىزنىڭ ئىدىيىڭىزمۇ شۇنداق بواللىشى مۇمكىن!مەھسۇالتلىرى بولۇپ چىقىشىغا تۈرتكە بو

 



 

 قىسىم(-2ئەركىن سىدىق يازمىلىرى )تور كىتاب 

85 

 

ن.  بۇ لىۋېرىدىكەئەسكەرتىش: يۇقىرىدىكى مەزمۇنغا ئاساسالنغاندا، بۇ پروگراممىغا قايسى دۆلەتتىن قاتناشسا بو

 پروگراممىنىڭ تور بېتى:

http://contest.techbriefs.com/ 

 

 ئۇنىڭ بىر سىن ھوججىتىمۇ بار ئىكەن:

http://www.techbriefs.tv/video/Create-the-Future-2015-Design-C; 

 

نى « www.createthefuturecontest.com»ئەگەر يۇقارقى ئۇلىنىشالر ئىشلىمەي قالسا، گۇگۇلغا 

 كىرگۈزۈپ ئىزدەپ، سىناپ بېقىڭ.

 مەن.ۈمىد قىلىئىشىنى مەن ئىمكانىيىتى بار قېرىنداشالرنىڭ، بولۇپمۇ ياش ئۇكىالرنىڭ، بۇ ئىشنى بىر سىناپ بېق

 

  

 دىن تاپشۇرۇپ ئالغان ئېلخەتنىڭ تولۇق مەزمۇنى.  « ناسا يېڭى تېخنولوگىيە ژورنىلى»ۈگۈن رەسىم: مەن ب-1
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 «ئويالش ساندۇقى»--بىر ئامېرىكا ئۇنىۋېرسىتېتىدىكى كەشپىيات مەركىزى

 كۈنى-23اينىڭ ئ-5يىلى -2015

 

 

دەپ « رمىز؟اق ئامېرىكىدەك تەرەققىي قىلغان ئەللەرگە يېتىشىۋاالالبىز قانداق قىلس»نۇرغۇن قېرىنداشالر 

ۇيغۇر ئ وياليمەن. ئوياليدۇ.  مەنمۇ شۇنداق.  مەن ھەر قېتىم بىرەر يېڭىلىقنى ئۇچراتقىنىمدا، دەرھالال ئۆزىمىزنى ئ

ۈم يېرىم جىدە كۆڭلن.  نەتىدىيارىنىڭ ۋە ئۇيغۇرالرنىڭ ئاشۇ يېڭىلىققا ئائىت ئىشالردىكى ھازىرقى ئەھۋالىنى ئوياليمە

ىدىن بولىدۇ.  كۆڭلۈمنىڭ يېرىم بولۇشى بىزنىڭ ئامېرىكىلىقالر قىلغاننى قىلىش ئىقتىدارىمىزنىڭ يوقلۇق

، ئاشۇنداق ۇيغۇرالردائەمەلىيەتتە ئۇالر قىاللىغاننى بىزمۇ قىالاليمىز.  كۆڭلۈمنىڭ يېرىم بولۇشى بىزدە، يەنى ئ—ئەمەس

 اق بولسىمۇ ھازىرالنمىغانلىقىدىن.  شارائىتنىڭ تېخىچە ئازر

 

  
 سىم: ئىيان دوكالت بېرىۋاتقان بىر كۆرىنىش.رە-1
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 «.يېڭىلىق يارىتىش مەركىزى»قەۋەتلىك  7ۈشىدىغان چئايدا ئىشقا -8ر ئالىي مەكتەپنىڭ بۇ يىل رەسىم: مەزكۇ-2

 

ىنار )ياكى دوكالت( مماي كۈنى، بىر سې-21ىلى ي-2015ناسا مەركىزى ج پ ل دە تۈنۈگۈن، يەنى 

« ىشتەييار قىل ئىشنى نۆلدىن باشالپ، بىر قانچە ھەپتىدە بىر يېڭى تېخنولوگىيىنى»ئويۇشتۇرۇلدى.   ئۇنىڭ تېمىسى 

نىڭ دەپ ئاتىلىدىغان ئۇنىۋېرسىتېت« Case Western Reserwe Universitiy»بولۇپ، ئۇنىڭدا ئامېرىكىدىكى 

( ئاشۇ Ian Charnas( نىڭ باشلىقى ئىيان چارناس )Innovation Center« )يېڭىلىق يارىتىش مەركىزى»

 مەركەزنىڭ ئەھۋالىنى تونۇشتۇردى.  بۇ مەركەزنىڭ تور بېتىنى تۆۋەندىكى ئۇلىنىشتىن كۆرەلەيسىز:

https://éngineering.case.edu/thinkbox/about 

  

 نىڭ ئىچىنىڭ بىر كۆرىنىشى.« يېڭىلىق يارىتىش مەركىزى»ەسىم: ر-3

 

ن خۇسۇسىي ئالىي مەكتەپ بولۇپ، ئۇ ئامېرىكا بويىچە ئومۇمىي باھاالشتا يىلى قۇرۇلغا-1826ئۇنىۋېرسىتېت  بۇ

دىن كىشى 20پىرسەنت سىنىپلىرىدا بىر سىنىپنىڭ ئوقۇغۇچىلىرىنىڭ سانى  64دىكەن.  بۇ مەكتەپنىڭ ئورۇندا تۇرى-38

 توغرا كېلىدىكەن. ئوقۇغۇچىغا بىردىن ئوقۇتقۇچى 10ئاشمايدىكەن.  ھەمدە ھەر 
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 ەسىم: مەزكۇر مەركەزدە قىلغىلى بولىدىغان ئىشالرنىڭ تىزىملىكى.  ر-4

 

قۇرغان « يېڭىلىق يارىتىش مەركىزى»يىلى بىر -2012مەن بۇ قېتىم كۆرگەن يېڭىلىق مۇنداق: بۇ مەكتەپ 

ى زامان ئىلغار يۇمشاق ( دەپ ئاتىلىدىكەن.  بۇ مەركەز ھازىرق Think[box]« )ئويالش ساندۇقى»بولۇپ، ئۇ 

 3D printingدېتاللىرى ۋە ھەر خىل ئېلېكترونىكا، ئوپتىكا، مېخانىكا، ئۈچ ئۆلچەملىك باسما ماشىنىسى )

machines  قاتارلىقالر بىلەن جابدۇلغان بولۇپ، ھەر قانداق ئادەم بۇ مەركەزگە كېلىپ، ئۇنىڭدىكى شارائىتتىن )

دىكەن.  شۇڭالشقا بۇ مەركەز ئوقۇغۇچىالر ئۈچۈن ناھايىتىمۇ قواليلىق بولۇپ، ھەقسىز ھالدا خالىغانچە پايدىلىناالي

ئوقۇغۇچىالر بۇ يەردە نۇرغۇن يېڭى تېخنولوگىيە ۋە يېڭى نەرسىلەرنى ۋۇجۇتقا كەلتۈرۈپ، ئۇالرغا پاتېنت ھوقۇقى 

 ىپتۇ.مىليون دولالرلىق مەبلەغقە ئېرىش 2.5يىلدىن كۆپرەك ۋاقىت ئىچىدە  2ئېلىپتۇ.  ھەمدە 

 

  

 م: مەزكۇر مەركەزنىڭ مۇالزىمەت تۈرلىرى.رەسى-5
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 ەسىم: مەزكۇر مەركەزدە كەشىپ قىلىنغان بىر يېڭى تېخنولوگىيە.ر-6

 

دە ياساپ چىققان بىر كىچىك تىپتىكى ھەپتە ئىچى 3-2ئىيان تۈنۈگۈنكى سېمىناردا بىزگە ئوقۇغۇچىالر 

ر مەخپىي ن كومپيۇتېرسىلەرنى كۆرسەتتى.  بىر قىز ئوقۇغۇچى قىزالر ئۈچۈتەكشۈرگۈچى ئايروپىالن قاتارلىق بىر قىسىم نە

پتۇ.  ىغا ئېرىشىنومۇرلىرىنى ساقاليدىغان بىر بىلەزۈك ياسىغان بولۇپ، ئۇنىڭ ئۈچۈن ئۇ ئوقۇغۇچى بىر پاتېنت ھوقۇق

مەبلەغ  يون دولالرھەمدە بىر شىركەت ئاشۇ بىلەزۈكنى رەسمىي مەھسۇالت قىلىپ ئىشلەپ چىقىرىش ئۈچۈن بىر مىل

نالردا مۇھىم ئورۇ  تىن ئارتۇق كومپيۇتېر مەخپىي نومۇرلىرى بار. 5سېلىپتۇ.  ئامېرىكىدىكى ئادەتتىكى ئادەملەرنىڭمۇ 

ەڭ ئۇزۇن ئدىن ئېشىپ كېتىدۇ.  ھەمدە ئۇالرنى  10ئىشلەيدىغان خادىمالرنىڭ مەخپىي نومۇرلىرى بولسا ئاسانال 

الرنى ساقالشقا قېتىم ئۆزگەرتىپ تۇرمىسا بولمايدۇ.  مەزكۇر بىلەزۈك ئاشۇنداق نومۇرئايدا بىر  3بولغاندىمۇ ھەر 

 ئىشلىتىلىدىكەن.

 

 

( دەپ ئاتىلىدىغان، كومپيۇتېر مەخپىي نومۇرلىرىنى ساقاليدىغان Everykey« )ۇچىھەممە نەرسە ئاچق»رەسىم:  -7

 بىلەزۈك.
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مىڭ كىشىدىن  100ردىن پايدىالنغانالرنىڭ سانى ىلى قۇرۇلۇپ، ھازىرغىچە بۇ يەي-2012مەزكۇر مەركەز 

 ئېشىپتۇ.  

ا ىن مېخانىكھەممىسىدە دېگىدەك بىرەرد ڭبېرەلەيدىغان ئۇنىۋېرسىتېتالرنى ئامېرىكىدىكى دوكتۇرلۇق ئۇنۋانى

ۈچۈن خىزمەت قىلىدۇ.  ئئوقۇغۇچىالر -ئۈسكۈنلىرى ئويلىرى بار بولۇپ، ئۇ ئۆي ئۆز مەكتىپىدىكى ئوقۇتقۇچى

اقتىمدا، ئايالىمنىڭ ۋ( شۆبىسىدە دوكتۇرلۇقتا ئوقۇۋاتقان Davisيىلى مەن كالىفورنىيە ئۇنىۋېرسىتېتى داۋىس )-1993

ۇ يەر بۇ ئجان ئادەمنىڭ  6يېرىم ياشلىق ئوغلىمىزنى ئېلىپ، ئامېرىكىغا كەلدى.  ئائىلىمىزدىكى  4ڭ ئانىسى بىزنى-ئاتا

دولالرغا سېتىۋالدىم.   بىر قانچە  1500ن بىرىنى قول ماشىنىدى-2ىك لكىشى-6يەرلەرگە بارالىشى ئۈچۈن مەن ۋاقىتلىق 

ىنىنىڭ ىدىم.  ماشئاي ۋاقىت ئۆتكەندىن كېيىنكى بىر كۈنى مەن ئۇ ماشىنىنىڭ ئاستىدىن بېنزىن ئېقىۋاتقانلىقىنى بايق

ۇ ماشىنا بېتىپتۇ.  ېرىلىپ كئاستىغا كىرىپ تەكشۈرسەم، ئۇنىڭ ماتورغا بېنزىن يەتكۈزۈپ بېرىدىغان بىر مىس تۇرۇببىسى ي

ىنى ن بۇ ماشىنئەسلىدە بىر قېتىم قاتتىق ۋەقەگە ئۇچرىغان بولۇپ، ئۇ تۇرۇببا شۇ ۋەقەدە زەخمىلەنگەن ئىكەن.  مە

ا داق تۇرۇببسېتىۋالغاندا ئۇ ئەھۋالنى بىلمەپتىمەن.  ماشىنا زاپچاسلىرىنى ساتىدىغان دوكانالرغا بارسام، ئۇن

ىر ئاق بوقۇۋاتقان غدا مېنىڭ بىزنىڭ مەكتەپنىڭ مېخانىكا ئىنژېنېرلىقى كەسپىدە دوكتۇرلۇقتا ئسېتىلمايدىكەن.  شۇ چا

ىپ ىۋېلىپ ئېلتەنلىك دوستۇم بار ئىدى.  ئۇ ماڭا بازاردىن توملىقى ئوخشاش ئادەتتىكى مىس تۇرۇبىدىن ئازراق سېت

خانىكا ىمىزنىڭ مېتۇرۇبىسىنى چىقىرىپ، مەكتىپ كېلىشنى بۇيرىدى.  مەن شۇنداق قىلدىم.  شۇنىڭ بىلەن ماشىنىنىڭ كونا

دىن ئۇنى ئۈسكۈنلىرى ئۆيىگە كىرىپ، يېڭى تۇرۇبىنى كونا تۇرۇبىنىڭ شەكلى بىلەن ئوخشاش قىلىپ ئەگدۇق.  ئان

 ماشىنامغا سالدۇق.  شۇنىڭ بىلەن ئىنتايىن ئاز پۇل بىلەن مېنىڭ مەسىلەم ھەل بولدى.

ق ئىشالرال نىڭ پەرقى، بۇ مەركەزدە يالغۇز مېخانىكىلى« ىتىش مەركىزىيېڭىلىق يار»يۇقىرىدا تونۇشتۇرغان 

نى غان ئىشالرئەمەس، يۇمشاق دېتال ۋە قاتتىق دېتال بولۇپ كۆپلىگەن ھازىرقى زامان تېخلوگويىسىنى تەلەپ قىلىدى

 قىلغىلى بولىدىكەن. 

 

 

 .ەسىم: خۇسۇسىي شىركەتلەر مەبلەغ سالغان يېڭىلىقالرنىڭ مىساللىرىر-8
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ەن ئالىي قاتارلىق كۆپلىگ MITھازىر خارۋارد ۋە « يېڭىلىق يارىتىش مەركىزى»ئىياننىڭ دېيىشىچە بۇنداق 

زلىرى بار ( نىڭمۇ ئاشۇنداق مەركەFacebook( بىلەن فېيىسبۇك )Googleمەكتەپتە قۇرۇلۇشقا باشالپتۇ.  گۇگىل )

لەر يېڭى تىلىدىكەن.  ئامېرىكىدا كۆپلىگەن كىشىدەپ ئا« فېيىسبۇك گارىژى»ۋە « گۇگىل گاراژى»بولۇپ، ئۇالر 

ۇلغان ئىكەن اراژدا قۇرگشىركەتنى ئالدى بىلەن ئۆز ئۆيىنىڭ گاراژىدا قۇرۇپ چىقىدۇ.  گۇگىل شىركىتىمۇ ئەڭ دەسلىپىدە بىر 

.  مۇمكىنولۇشى دېگەن سۆز شۇنىڭ بىلەن مۇناسىۋەتلىك ب« گاراژ»)تۆۋەندىكى رەسىمگە قاراڭ(.  مېنىڭچە بۇ يەردىكى 

غىلى بولىدۇ.  ئامېرىكىدا ماشىنا قوي 3-2كۆپىنچە ئامېرىكىلىقالرنىڭ ئويلىرىنىڭ گاراژلىرى ناھايىتى چوڭ بولۇپ، ئۇنىڭغا 

كىدىن كۆپ قىممەت بولغاچقا، نۇرغۇنلىغان ئامېرىكىلىقالر كۆپلىگەن سايمانالرنىڭ-ئەمگەكنىڭ باھاسى قورال

پلىگەن ئىشالرنى ئۆزلىرى قىلىدۇ.  مەنمۇ شۇنداق.  مەنمۇ سىرتىدىكى كۆ-ئىچى ، ئۆينىڭسايمانالرنى سېتىۋېلىپ-قورال

ىيىسى ەكتەپ تەربمئۆيگە ئائىت نۇرغۇن ئىشالرنى ئۆزۈم قىلىمەن.  ئامېرىكىلىقالرنىڭ مۇشۇنداق بولىشى ئامېرىكىدىكى 

 بىلەن زىچ مۇناسىۋەتلىك.

 

  

 ا قۇرۇلغان ئىكەن. ەسىم: گۇگىل شىركىتى ئەڭ دەسلىپىدە مۇشۇ گاراژدر-9

 

  
 ەسىم: ئامېرىكىدىكى بىر شەخسىي ئۆينىڭ گاراج ئىچى.ر-10
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ىچىدە ئلىقالرنىڭ قىسقىسى، ئامېرىكىلىقالرنىڭ قولىدىن ناھايىتى كۆپ ئىشالر كېلىدۇ. ئۇنىڭدىن باشقا، ئامېرىكى

تىشنى ق قورال ئېى ئۇالر داۋاملىپىرسەنت كىشىلەرنىڭ ئۇرۇش قوراللىرى بار بولۇپ، ئۇالر قورال ئاتااليدۇ.  يەن 34

تىدىكى شۇننىڭ سىرمەشىق قىلىپ تۇرىدۇ.  بۇ دېگەنلىك، ئەگەر بىرەر دۆلەت ئامېرىكىغا ھۇجۇم قىلىپ قالسا، ھەربىي قو

يدۇ، پىرسەنت ئادەم شۇ ۋاقىتنىڭ ئۆزىدىال مەشىق قىلدۇرۇلغان ئەسكەرلەرگە ئوخشاش ئۇرۇش قىالال 34ئاشۇ 

 دېگەنلىكتۇر.

لدىم.  ۇچرۇتۇپ قائۈن ئىدارىمىزنىڭ ئىچىدىكى باشقا بىر بىناغا يىغىنغا بارغىنىمدا تۆۋەندىكى ماشىنىنى مەن بۈگ

چىقىرىلىدىغان بىر يېڭى تەكشۈرۈش  ئايدا مارسقا-3يىلى( -2016ئۇنىڭ نېمىلىكىنى سۈرۈشتۈرسەم، ئۇ كېلەر يىلى )

ن كېيىن، قىرىلغاندىىدە ياسىلىۋاتقان بولۇپ، ئۇ مارسقا چىماشىنىسىنىڭ مودېلى ئىكەن.  بۇ ماشىنا ھازىر بىزنىڭ ئىدار

 دىكەن.مارسنىڭ يۈزىنى بىرەر مېتىردەك تېشىپ، ئۇنىڭ ئىچكى قىسمىدىكى ماددىالرنى تەكشۈرۈپ ئانالىز قىلى

 

 

بىر يېڭى تىپتىكى مارسنى  )ئىچكىي كۆرىنىش( دەپ ئاتىلىدىغان« InSight»دىكى ئىنگلىزچە  JPLرەسىم: -11

 ن.كۈنى تارتىلغا-21-5-2015ۈرۈش ماشىنىسىنىڭ مودېلى.  بۇ رەسىم تەكش

 

« InSight»رەسىم: -12

دېگەن ماشىنىنىڭ مارس 

يۈزىدىكى كۆرىنىشى 

 )سىزىلغان رەسىم(.  
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 ناسا خادىملىرىغا ئۆتۈلگەن لىدېرلىق دەرسلىرى

 كۈنى-5اينىڭ ئ-6يىلى -2015

 

 

 Abrahamپرېزىدېنتى ئەيبرىخەم لىنكولن )-16چە ياشىغان يىلىغى-1865يىلىدىن -1809ئامېرىكىنىڭ 

Lincoln[ 1( مۇنداق دېگەن:] 

سائەت ۋاقىتنى  6سائەت ۋاقىت بېرىلىدىكەن، مەن ئۇنىڭ ئىچىدىكى  8ەگەر ماڭا بىر دەرەخنى ئۆرۈشكە ئ--

 پالتامنى بىلەشكە ئىشلىتىمەن.

 رىنىېسىز بىر ئادەمنىڭ كىشىلىك خاراكتا، ئەگەر ىدىيااليدۇ. ئەممچئاساسەن ھەممە ئادەم ئوڭۇشسىزلىققا --

 سىنىماقچى بولىدىكەنسىز، ئۇنىڭغا ھوقۇق بېرىپ بېقىڭ. 

ۇ، دېگەن سۆز ئىشلىتىلىد« power»دېگەن سۆزلەرنىڭ ھەممىسىگە « كۈچ، قۇدرەت، ھوقۇق»ئىنگلىزچىدە 

« power»سۆزدە لىنكولن مۇشۇ  ۈملەج-2بىلىمدىن كېلىدۇ، دېيىلىدۇ. يۇقىرىدىكى « power»ھەمدە ئاشۇنداق 

 ، دەپ ئالدىم. «ھوقۇق»دېگەن سۆزنى ئىشلەتكەن بولۇپ، مەن ئۇنى بۇ يەردە 

ەھمىيەت ۇرغۇن مەبلەغ ئاجرىتىپ، ئۆز خادىملىرىنى تەربىيىلەشكە ناھايىتىمۇ ئكارخانىالر ن-ئامېرىكىدىكى ئىدارە

دىغان ئەڭ ادىملىرىنىڭ ئىش ئۈنۈمىنى مۇمكىن بولىبەرىدۇ. ناسامۇ ھەم شۇنداق. ئۇنداق قىلىشتىن مەقسەت ئۆز خ

ى ەرسلەر ياكيۇقىرى دەرىجىگە كۆتۈرۇش. مەن ھازىرغىچە ئوقۇرمەنلەرگە بىزنىڭ ئىدارىمىزدا ئۆتۈلگەن خېلى كۆپ د

 ۈملۈكېڭىدىن ئۈنمسۆزلەنگەن خېلى كۆپ لېكسىيىلەرنى تونۇشتۇرۇپ ئۆتتۈم. ئۇالرنىڭ ئىچىدە ۋاقىتنى توغرا باشقۇرۇش، 

لەر، شلىك سۈپەتپايدىلىنىش، ئۇخالش بىلەن مۇناسىۋەتلىك ئىلمىي نەزەرىيىلەر، ۋە بىر لىدېردا چوقۇم بولۇشقا تەگى

لغان دىن بىر پارچە ئېلخەت تاپشۇرۇپ ئا« انىسىتەربىيە ئىشخ-تەلىم»دېگەنلەر بار. مەن يېقىندا بىزنىڭ ئىدارىنىڭ 

ە ئۇالرنىڭ ۋقا ئائىت دەرسلەرنىڭ ئىسىملىرى، مەزمۇنلىرى « رلىقلىدې»[، ئۇنىڭدا بۇ يىل ئۆتۈلىدىغان 2بولۇپ ]

قسەت تنى تۈپ مەۋاقىتلىرى چۈشەندۈرۈلۈپتۇ. ئۇيغۇر دىيارىدا تاكى يەقىنقى ۋاقىتالرغا كەلگىچە كىشىلىك تەرەققىيا

شالر ئانچە ەھەتتىكى ئىەربىيە، ۋە لىدېرلەرنى ھازىرقى زامان ئىلمىي نەزەرىيىلەر بىلەن قورالالندۇرۇش جت-قىلغان تەلىم

قېتىم بارغاندا چوڭقۇر  3لىقىدا يۇرتقا يىلىنىڭ ئارى-2009يىلى بىلەن -2006ياخشى ئېلىپ بېرىلماي كەلدى. مەن ئۇنى 

ر كۈنى كى لىدېرلەرنىڭ تەربىيىلىنىش ئەھۋالى ماڭا ئانچە ئايدىڭ ئەمەس، ئەمما ھەكارخانىالردى-ھەس قىلدىم. ئىدارە

الردىكى لەن، دۇكانناسىۋەت قىلىشىدىغان خادىمالرنىڭ ساپاسىدا ئېغىر مەسىلىلەر بار ئىكەن. مەسىخېرىدارالر بىلەن مۇ

رى، ۋە كى بىلىملىخىزمەتچىلەرنىڭ خىرىدارالرغا بولغان مۇئامىلىسى بىلەن ئۆز خىزمىتى دائىرىسىدىكى ئىشالر ھەققىدى

ەبچى ىشىمغا سەۋنىڭ يۇقىرىقىدەك بىر يەكۈننى چىقىرئۇيغۇر رېستۇرانالردىكى كۈتكۈچىلەرنىڭ ساپاسى قاتارلىقالر مې

 بولدى. 

لىنكولننىڭ يۇقىرىدىكى سۆزلىرى بىر ئادەمنىڭ ئىش ئۈنۈمىنى ئىمكانىيەتنىڭ بارىچە ئەڭ يۇقىرى سەۋىيىگە 

لىغا توغرا يەتكۈزۈشتە، بىرسى ئۇنىڭ كاللىسىنى زۆرۈر بىلىملەر بىلەن قورالالندۇرۇش كېرەكلىكىنى، يەنە بىرسى ئۇنىڭغا قو

ياكى مۇۋاپىق قورالالرنى تۇتقۇزۇش كېرەكلىكىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ. مېنىڭچە بۇ ئۇقۇمنى كۆپۇنچە قېرىنداشلىرىمىز بىلىدۇ. 

ئەمما، بۇ ئۇقۇمنى ئەمەلىيەتتە ئىجرا قىلىش ئۈچۈن قانداق ئىشالرنى قىلىش كېرەكلىكى ھەققىدە كۆپىنچە كىشىلىرىمىز 

دەرىجىدىكى ياخشى ئىدىيىلەرگە ئېرىشەلمىگەن بولۇشى مۇمكىن. شۇڭالشقا مەن مەزكۇر ھازىرغىچە تەخى يەتەرلىك 
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 تىمەن. ۆدەرسلەرنى قىسقىچە تونۇشتۇرۇپ ئ ماقالىدە بىزنىڭ ئىدارىدە بۇ يىل ئۆتۈلىدىغان لىدېرلىققا ئائىت

 

 ەسىم: بىزنىڭ ئىدارىدە ئۆتۈلگەن دەرسلەردىن بىر كۆرۈنۈش. ر-1

 

ر يىل ئىچىدە ئۇيغۇ 10ر قىسىم ياشالرغا كېيىنكى تقا تۇغقان يوقالش ئۈچۈن بارغاندا، بىيىلى يۇر-2009مەن 

زلىرىمنى ئىشلىرىدا زور دەرىجىدە يۇكسىلىش بارلىققا كېلىدىغانلىقى ھەققىدىكى پەرە كارخانىچىلىق-دىيارىنىڭ خۇسۇسىي

، «پەرجىمە قىلىت»ىڭ ئاشۇ گەپىمنى باشقىچە ئەيتقان ئىدىم. كېيىن دائىرىلەر ئۈچۈن ئىشلەيدىغان بەزى كىشىلەر مەن

رىدا يۇز بەرگەن بۇ يىل بولدى. ئۇيغۇر دىيا 6نىڭ بىرى قىلىۋېلىشتى. ھازىر ئۇنىڭغا « گۇناھالر»ئۇنى ماڭا ئارتىلغان 

پ جەھەتتىكى ئۆزگىرىش ھەقىقەتەنمۇ ناھايىتى زور. ئاشۇنداق خۇسۇسىي كارخانىالرنىڭ ئەڭ ئاخىرى ئۇتۇ

ىم رول ڭ لىدېرلىق ئىقتىدارى ئىنتايىن مۇھلماسلىقىدا ئۇالرنىڭ لىدېرلىرى، جۇملىدىن ئاشۇ لىدېرلەرنىچىقا-چىقاالش

ىق ى تايانچىلئوينايدۇ. مەن ھازىرغىچە ئامېرىكىدا ئىشلەپ باققان ئورۇنالرنىڭ ھەممىسىدە شىركەتلەرنىڭ ئۆزىدىك

ېھتىماللىقى ۇز بېرىش ئھمىيەت بەرىدىغانلىقىنى، شىركەتتە يرولالرنى ئەلىۋاتقان خادىمالرنى تەربىيىلەشكە ناھايىتىمۇ ئە

الپ سلەرنى يالبار بولغان، ئەمما تېخى يۈز بەرمىگەن مەسىلىلەرگە قارىتا شىركەت باشلىقلىرى تونۇلغان مۇتەخەسسى

ۆرۈپ قىنى كانلىئەكىلىپ، لەكسىيە سۆزلىتىدىغانلىقىنى، ياكى بولمىسا قىسقا مۇددەتلىك دەرسلەرنى ئورۇنالشتۇرىدىغ

ەھمىيەت ى بەكراق ئكەلدىم. مەن ئۇيغۇر دىيارىدىكى كارخانىالرنىڭ باشلىقلىرىنىڭمۇ بۇ جەھەتتىكى ئىشالرغا بارغانسەر

ىڭ بىرى. ان ئىشالرنبەرىپ مەڭىشىنى ئۇمىد قىلىمەن. دۇنيانىڭ ئىلغار سەۋىيىسىگە يەتىشىۋېلىشتا بۇ قىلمىسا بولمايدىغ

نىڭ پ ئىشلەۋاتقان قېرىنداشالر مەزكۇر يازمىنى ئوقۇش ئارقىلىق، ئۆزىا باشلىق بولۇكارخانىالرد-مەنىڭچە شىركەت

 دۇ.ىلىۋاالاليلىدېرلىق بىلىمى ۋە قابىلىيىتىنى ئۆستۈرۈشتە يەنە قايسى جەھەتلەردە ئىزدەنسە بولىدىغانلىقىنى ب

سىدىكى مەسىلىلەر ساھەمەن باشلىق ئەمەس ئۇكىالردىن بۇ يازمىنى بىر قېتىم ئوقۇپ، ھازىر ئىجتىمائىي 

ى ئۈمىد قىلىپ، قانداق بىر پەللىگە كۆتۈرۈلگەنلىكى ھەققىدە ئازراق چۈشەنچە ھاسىل قىلىۋېلىشىن پەن تەرەققىي-ئىلىم

ارىتىلغان قىلىمەن. مەن ئۇزۇن يىلالردىن بۇيان ئىلىم ساھەسىدىكى يېڭىلىقالرغا قىزىقىپ، ماڭا ئىمكانىيەت ي

گە ۋە دەرسلەر كەسپىم بىلەن ھەچ بىر مۇناسىۋىتى يوق پەننىي لەكسىيە، ئىلمىي دوكالتۋاقىتالرنىڭ ھەممىسىدە ئۆز 

تىدۇ. مەن راپ تۇرىۋاقاتنىشىپ كەلدىم. شۇنداق قىلساممۇ ماڭا ئۆزۈم بۇرۇن ئاڭالپ باقمىغان پەنلەر داۋاملىق تۇردە ئۇچ

تىم ئۇالرنى مەنمۇ بۇ قېتىم تۇنجى قې—ەرتۆۋەندە تونۇشتۇرىدىغان لىدېرلىق ھەققىدىكى دەرسلەر ئەنە شۇنداق پەنل

 ئاڭلىدىم.
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 جەھەتتىكى مېنىڭچە ئوقۇرمەنلەر تۆۋەندىكى مەزمۇنالرنى ئوقۇش ئارقىلىق ناسانىڭ ئىش ئېلىپ بەرىش ئۇسۇلى

 بەزى يېڭى ئۇچۇرالرغىمۇ ئىگە بوالاليدۇ. 

 : مەن ھازىرغىچە لىدېرلىق بىلەن مۇناسىۋەتلىك تۆۋەندىكى ماقالىلەرنى يازدىم

 ئادىتى 7ئىش ئۈنۈمى يۇقىرى كىشىلەرنىڭ --

 ۋاقىتنى مۇۋاپىق باشقۇرۇش--

 شىركەت قۇرۇشقا قانداق ئىقتىدار كەرەك؟--

 شىركەتنى ئوڭۇشلۇق ماڭدۇرۇش ئىقتىدارى--

 ڭەېمڭە بىلەن سول ېئوڭ م--

 ئىلھامالندۇرۇش زىيالىي، يېتەكلىگۈچى، ۋە باشقىالرنى--

 قالپىقى 6ئويالشنىڭ --

 ي ۋە لىدېرلىق نەزەرىيىسى توغرىسىدا ئومۇمىي چۇشەنچەداھى--

 ھونالرنىڭ داھىسى ئاتتىال ۋە ئاتتىالئىزم--

 ىرلىق قانۇنىيىتىسئارزۇنى رەئاللىققا ئايالندۇرۇشنىڭ --

 سۈپەت 21گىشلىك ېۇشقا تبىر لىدېردە چوقۇم بول--

 مىكرو باشقۇرۇش ۋە ئۇنىڭ زىيانلىرى--

 خىل ئۇسۇلى 9شنىڭ ۈرۈستۆىنى ئيېڭىلىق يارىتىش قابىلىيىت--

 

 21شلىك گىېبىر لىدېردە چوقۇم بولۇشقا ت»تا مەن بىر پارچە داڭلىق ئىنگلىزچە كىتاپنى ئوقۇپ، شۇ ئاساس

بدان ەن ئۆزۈم ئوگەن ماقالىنى يازدىم. ئۇنىڭدىن كېيىن ئۆزىنى بىر داڭلىق لىدېر ھەساباليدىغان، ھەمدە مېد« سۈپەت

ىسىال بارلىقىنى سۈپەتنىڭ پەقەت بىر قانچ 21ى شۇ بويىچە باھاالپ بەقىپ، ئۇالردا ھەلىقى بىلىدىغان بەزى كىشىلەرن

ەگىشلىك تمىز قىلىشقا بىز ئالدى بىلەن بارلىقىمىزنى ئاتاپ، ئۆزى« قازاندا نېمە بولسا، چۆمۈشكە شۇ چىقىدۇ.»بايقىدىم. 

. شىمىز كەرەكقالغىنىنى ئالالغا تەۋەككۇل قىلىئىشالرنىڭ ھەممىسىنى تولۇق، توغرا ۋە ياخشى قىلىشىمىز، ئاندىن 

 تەقدىرىمىزنى ياخشىالشتا ئۇنىڭدىن باشقا يول يوق.

سىسى جون مەن يەقىنقى بىر قانچە ماقالەمدە ئامېرىكىدىكى دۇنياغا داڭلىق لىدېرلىق نەزەرىيىسى مۇتەخەس

 60ئائىت  ئېالن قىلغان لىدېرلىققا( نى تىلغا ئالدىم. بۇ يازغۇچىنىڭ ھازىرغىچە John C. Maxwellماكسىۋېل )

ىلىنغان بىر ستاتىستىكىغا ئاساسالنغاندا، ئۇنىڭ كىتابلىرىدىن يىلى ئېالن ق-2007پارچىدىن ئارتۇق كىتابى بار بولۇپ، 

ل الرنى ھەر خىمىليوندىن كۆپرەكى سېتىلىپتۇ. ھەمدە ئۇ جەمئىي ئىككى مىليوندىن كۆپرەك ساندىكى لىدېر 13جەمئىي 

ىنداشالر ئاشۇ ىدىغان قېرا تەربىيەلەپتۇ. لىدېرلىققا ئائىت ئۇيغۇرچە كىتابالرمۇ بارمۇ؟ بولسا، قانچىسى بار؟ بىلكۇرسالرد

 ئۇچۇرالرنى مۇشۇ يازمىنىڭ ئاستىغا ئىنكاس شەكلىدە يېزىپ قويغان بولساڭالر. رەھمەت! 

ىسقىچە ا ئائىت دەرسلەرنى قتۆۋەندە مەن بىزنىڭ ئىدارىدە بۇ يىل ئۆتۈلگەن ۋە ئۆتۈلىدىغان لىدېرلىقق

 تونۇشتۇرىمەن. 

 

 (Influencer. تەسىرچى ياكى تەسىرلەمچى )1

، «تەسىر كۆرسەتكۈچى»سىز ئېھتىمال ھازىرغىچە بولغان ھاياتىڭىزدا بىر قانچە قېتىم بىر ياخشىراق 

قېتىم ئۆزىڭىز بولۇشنى ئارزۇ قىلىپ باققان بولۇشىڭىز مۇمكىن. بىر نەچچە « تەسىرلەمچى»ياكى « تەسىرچى»

كۆيىدىغان بىر قانچە ئادەمگە ئىجابىي تەسىر كۆرسىتىشنى ئويالپ، تىرىشچانلىق كۆرسەتكەن، ئەمما تىرىشچانلىقىڭىز 
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ئانچە ياخشى ئۈنۈم بەرمىگەن بولۇشى مۇمكىن. ئەمەلىيەتتە بىز ھەر كۈنى دېگىدەك ئۆزىمىزگە ياكى باشقىالرغا تەسىر 

ەتىجىنى قولغا كەلتۈرۈشنى ئىستەيمىز. شۇنداق قىلىش مۇمكىنمۇ؟ ئۇ پۈتۈنلەي كۆرسىتىپ، ئۇنىڭدىن بىر يېڭى ن

 مۇمكىن. 

بەرىلغان  يىلدىن بۇيان ئېلىپ 50دۇنيادىكى ئەڭ كۆزگە كۆرۈنگەن تەتقىقات ئورۇنلىرىدىكى مۇتەخەسسىسلەر 

كۆرسىتىپ، ئۇالرنىڭ ەن ساھەسىدىكى تەتقىقاتالرنىڭ نەتىجىسىنى يەكۈنلەپ، باشقىالرغا تەسىر پ-ئىجتىمائىي

ەسىر ت»ۇ مودېل ئىپادىسىنى ئۆزگەرتىشنىڭ ئىنتايىن كۈچلۈك ۋە ناھايىتى ئەمەلىي مودېلىنى ۋۇجۇتقا كەلتۈرگەن. ئاش

لىق دەرسى بولۇپ، ئۇ لىدېرالر ۋە كۈنلۈك لىدېر-2دېگەن دەرس « تەسىر كۆرسەتكۈچى»دەپ ئاتىلىدۇ. « كۆرسەتكۈچى

ى تۈزۈپ اتەگىيىسىناشقىالرغا تەسىر كۆرسىتىشنىڭ بىر ئۈنۈملۈك ۋە ئومۇمىيۈزلۈك ئىسترئىندىۋىدۇئال تۆھپىكارالرنىڭ ب

 ۇددەتلىك ئۆزگىرىش ياسىشىغا ياردەم قىلىدۇ.م-چىقىپ، شۇ ئاساستا باشقىالرنىڭ ئىپادىسىدە ئۇزۇن

ۇپ، ولدەپ ئالغان ب« تەسىر كۆرسەتكۈچى»دېگەن سۆزنى مەن ئەسلىدە « Influencer»ئىالۋە: ئىنگلىزچە 

« سىرلەمچىتە»ئۇيغۇر تىلى ساھەسىدىكى بىر بىلىمدار ئۇكىمىز بىلەن مەسلىھەتلىشىش نەتىجىسىدە ھازىرچە ئۇنى 

ۇۋاپىق سۆز ىڭغا بىر مدەپ ئېلىشنى مۇۋاپىق كۆردۇق. ئۇيغۇر تىلىنىڭ تەرەققىياتىغا مەسئۇل بولغان قېرىنداشالرنىڭ مۇشۇن

 ياساپ چىقىشىنى ئۈمىد قىلىمەن.

 

 (Situational Leadershipالشقان لىدېرلىق ). ماس2

ودېلى بولۇپ يىلدىن بۇيان دۇنيادا ئەڭ قىيىن سانىلىپ كەلگەن لىدېرلىق م 30ئەھۋالغا ماسالشقان لىدېرلىق 

پىق لىدېرلىق اندىن مۇۋائھېسابلىنىدۇ. بۇ مودېل لىدېرالرغا بىر ئادەم ياكى بىر گۇرۇپپىنىڭ ئېھتىياجىنى ئېنىقالپ بېرىپ، 

كۈنلۈك -2دۇ. بۇ ۇسۇلى بىلەن ئاشۇ ئادەم، ئاشۇ گۇرۇپپا ياكى ئاشۇ ئەھۋالنىڭ ئېھتىياجىنى قاندۇرۇشنى ئاساس قىلىئ

رلىقىنى، ىڭ ئۈنۈمدادەرس بولۇپ، ئۇ لىدېرالرنى بىر يۇقىرى سەۋىيىدىكى بىلىملەر بىلەن قورالالندۇرىدۇ. ئۇ لىدېرالرن

ياخشى  ى ئۆزلىرىنىڭھەرىكەتلىرىن-نى كۈچەيتىپ، ئۇالرغا ئۆزلىرىنىڭ ئىشتەسىر كۈچىنى ۋە ئۆزىنى بېغىشالش ئىرادىسى

ەرنىڭ ى ئۆزلىرىگە تەۋە بولغان خىزمەتچىلھەرىكەتلىرىن-نىيەتلىرى بىلەن ماسالشتۇرۇشنى، شۇنداقال ئۆزلىرىنىڭ ئىش

 ئېھتىياجلىرى بىلەن ماسالشتۇرۇشنى ئۆگىتىدۇ.

 

 (Versatile Leader. كۆپكە ماھىر لىدېر )3

الرنىڭ كىشىلىك مۇناسىۋەتتىكى ئۈنۈمدارلىق ۋە ھەسسىيات جەھەتتىكى ئاقىالنىلىق ساھەسىدىكى تەتقىقات

 كۆپكە ماھىر كۆرسىتىشىچە، كۆپكە ماھىر لىدېرالرنىڭ تۆھپىسى ئازغا ماھىر لىدېرالرنىڭكىدىن جىق ياخشى بولىدۇ.

( غا Social Style) ا سىز ئۆزىڭىزنىڭ ئىجتىمائىي مېتودىلىدېرلىق دېگىنىمىز بىر خىل لىدېرلىق جەريانى بولۇپ، ئۇنىڭد

ئائىت  ي مېتودىغائائىت بىلىملىرىنى ئىشقا سالىسىز. شۇنداقال سىز بىللە ئىشلەيدىغان باشقا ئادەملەرنىڭ ئىجتىمائى

ۇرۇش ئۈچۈن گە ئاشەمەلبىلىملىرىنىمۇ ئىشقا سالىسىز. ئاندىن شۇ ئارقىلىق ئۆزىڭىز بىلەن باشقىالرنىڭ ئورتاق نىشانىنى ئ

ېتود ۋە مىجتىمائىي ئئۆزىڭىزنىڭ قول ئاستىدىكى خىزمەتچىلەرنى ئۇالرنىڭ ئېھتىياجىنى قاندۇرغان ئاساستا يېتەكلەيسىز. 

ك ئېلىپ ( ئۇقۇملىرى ۋە ئىقتىدارلىرى سىزنىڭ تۆۋەندىكىدەك ئىشالرنى ئۈنۈملۈVersatilityكۆپكە ماھىرلىق )

دە تەكلىپ ىتىش ھەققىۋەزىپىنى باشقىالرغا تارقىتىپ بەرىپ ئورۇنالش، خاتالىقالرنى تۈز بەرىشىڭىزغا ياردەم بەرەلەيدۇ:

ىلەر ششۇنداقال كى پىكىرلەرنى بېرىش، دوكالتچىالر، پېشقەدەملەر، باشلىقالر ۋە باشقىالر بىلەن مۇناسىۋەت ئورنىتىش،

 پ قىلىش. غان زىددىيەتلەرنى بىر تەرەئارىسىدىكى سۈركىلىشتىن كېلىپ چىققان، ئىش ئۈنۈمىگە تەسىر كۆرسىتىدى

بۇ دەرس بىر كۈنلۈك دەرس بولۇپ، ئۇنى ئوقۇغان كىشىلەر ئىجتىمائىي مېتود ۋە كۆپكە ماھىرلىق ئۇقۇمى بىلەن 

تونۇشۇپ چىقىدۇ. ھەمدە ئۆزىنىڭ كېيىنكى باشقۇرۇش جەريانلىرىدا ئاشۇ ئۇقۇمالردىن پايدىلىنىپ، كىشىلەر ئارىسىدىكى 
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نى بىر تەرەپ قىلىشنىڭ ئۈنۈمىنى ئۆستۈرەلەيدۇ. باشقىالر بىلەن بولغان كىشىلىك ئاالقىنىڭ سۈپىتىنى مۇناسىۋەتلەر

ياخشىالپ، ئۆزلىرىنىڭ مۇۋەپپەقىيەتلىك بولۇشىدا مۇھىم رول ئوينايدىغان كىشىلەرگە تەسىر كۆرسىتىپ، ئۇالر بىلەن 

 ئۈنۈملۈك ھەمكارلىشااليدۇ.

 

 (Crucial Conversations. ھەل قىلغۇچ سۆھبەتلەر )4

ۇزاكىرە مدېگىنىمىز ئىككى نەپەر ياكى ئۇنىڭدىن كۆپ ساندىكى كىشىلەر ئارىسىدىكى « ھەل قىلغۇچ سوھبەت»

دىغان، ۋە ر خىل بولىبولۇپ، ئۇنىڭدىن ئېرىشىدىغان مەنپەئەت كۆپ بولىدىغان، ئۇنىڭدا ئوتتۇرىغا چۇشىدىغان پىكىرلەر ھە

ۇ. بولىد« ھبەتھالقىلىق سو»ەيپىياتى ناھايىتى يۇقىرى ئۆرلەپ كەتىدىغان سۆھبەت ئۇنىڭغا قاتناشقان كىشىلەرنىڭ ك

ولغان ىرى تەۋە بئەگەر بۇنداق سۆھبەت ياكى مۇزاكىرىلەر مۇۋاپىق يوسۇندا ئېلىپ بېرىلمايدىكەن، ئۇنىڭ قاتناشقۇچىل

ىڭىز، ئۇ ەرسنى ئالسۇ. ئەگەر مەزكۇر دگۇرۇپپا ياكى ئورۇن ئەرىشىدىغان نەتىجىلەرمۇ كۈتكەندىن كۆپ تۆۋەن بولۇپ قالىد

ئۇ  ە بۇرايدۇ.سىزنى، سىزنىڭ گۇرۇپپىڭىزنى، ۋە سىزنىڭ تەشكىالتىڭىزنى ئۆزگەرتىپ، ھەممە ئىشالرنى ياخشى تەرەپك

 سىزنىڭ كىشىلىك تۇرمۇشىڭىزدىكى ئىشالرنىمۇ ئۆزگەرتىشى مۇمكىن.

ئۆز ئىدارىڭىزدىكى ئوخشىمىغان دەرىجىدىكى  ۈنلۈك دەرس بولۇپ، ئۇنىڭدا سىز قانداق قىلغانداك-بۇ ئىككى

كېيىن، سىز  ئالغاندىن كىشىلەر بىلەن بولغان سۆھبەتنى ئۈنۈملۈك ئېلىپ بارااليدىغانلىقىڭىزنى ئۆگىنىسىز. مەزكۇر دەرسنى

مەيلەننىڭ ئەڭ ياخشى ئىدىيىلەرنى ئوتتۇرىغا قويۇشقا، ئەڭ يۇقىرى سۈپەتلىك قارارالرنى ئېلىشقا، ئاندىن ھەم

 اشاليسىز. ەمكارلىقى ۋە بارلىقىنى ئاتىغان تىرىشچانلىقى ئاساسىدا سىز ئاشۇ قارارالرنى ئىشقا ئاشۇرۇشقا بھ

 

 (Extraordinary Leader. ئاالھىدە لىدېر )5

چە، بىر كۆرسىتىشى ئىش ئۈنۈمى يۇقىرى لىدېرالر نەتىجە قازىنىشقا ماھىر كېلىدۇ. ئىلمىي تەتقىقات نەتىجىلىرىنىڭ

ئىش  اشۇ ئورۇندىكى خىزمەتچىلەرنىڭبولماسلىقى ئ-ارىخانىنىڭ باشلىقلىرىنىڭ ئىش ئۈنۈمىنىڭ يۇقىرى بولۇشك-ئىدارە

ڭۈل بۆلۈشى، ۋە يېڭىلىق يارىتىشىغا، شۇنداقال خەرىدارالرنى رازى شىركىتىگە كۆ-ئۈنۈمى، ئۆز ئىدارە

لىدېرلىق  دەرسى ھەر بىر ئادەمنىڭ« ھىدە لىدېرئاال»ىاللماسلىققا ناھايىتى زور دەرىجىدە تەسىر كۆرسىتىدۇ. ق-قىالالش

لىپ، باشلىقالرنىڭ ( نى ئاساس قىstrengthقابىلىيىتىنى يېتىلدۈرۈشتە ئۇنىڭ ئۆز ئارتۇقچىلىقى ياكى ئۆز كۈچلۈكلىكى )

 بار: رىن مۇنداقلىياخشىراق لىدېرلەردىن بولۇشىغا ياردەم قىلىدۇ. بۇ بىر كۈنلۈك دەرستە قوللۇنىلىدىغان ئۇسۇلالردى

 ابىلىيىتىنى يېتىلدۈرۈشنى ھەر خىل ساھەلەرنى بىرلەشتۈرۈپ ئېلىپ بەرىشلىدېرلىق ق--

 تۇقچىلىقلىرىنى تېپىپ چىقىش ھەر بىر ئادەمنىڭ ھالقىلىق ئار--

ئاساس قىلغان پىالندىن بىرىنى ۋۇجۇتقا كەلتۈرۈپ، شۇ ئارقىلىق نىشان  ھەرىكەتلەرنى-ەمەلىي ئىشئ--

 نى ئەمەلگە ئاشۇرۇشنى ئىلگىرى سۈرۈشتىكلەش ۋە ئاشۇ نىشان

ىدېرلىق ئىقتىدارىنى يېتىلدۈرۈش جەريانىنى ئىش ئورنىدىكى كۈنلۈك خىزمەتلىرى بىلەن بىرلەشتۈرۈشنى ل--

 ئۆگىتىش

 

 (Leading at the speed of trust. ئىشەنچ سۈرئىتىدە يېتەكلەش )6

ان بىر قىسىم ئەھۋالالر مەۋجۇت بولۇپ تۇرىدىغان ئارا ئىشەنمەسلىكتىن كېلىپ چىقق-كارىخانىالردا ئۆز-ئىدارە

بولۇپ، ئۇالر بىر ئىشنى ئارتۇق قىلىۋېتىش، بيۇروكراتلىق، ساختىپەزلىك، خىزمەتچىلەرنىڭ كۆپ ئالمىشىشى قاتارلىقالرنى 

ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. ئاشۇنداق مەسىلىلەرنىڭ مەۋجۇت بولۇپ تۇرىشى سەۋەبىدىن ئىش ئۈنۈمىنىڭ تۆۋەن بولۇشى، 

مەبلەغلەرنىڭ ئىسراپ بولۇشى، پۇرسەتلەرنىڭ قولدىن كەتىپ قېلىشى، ۋە شىركەتنىڭ ئوبرازىغا داغ كەلتۈرۈلىشى 
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ئارا ئىشەنچ ھاسىل قىلىشنى ئۆزلىرى ئۈچۈن بىر -قاتارلىق ناچار ئىشالر يۈز بېرىدۇ. ئۇنىڭ ئەكسىچە، خىزمەت ئورنىدا ئۆز

ا ئىشەنچ تۇرغۇزۇشنى بىر ئىستراتەگىيىلىك پايدىغا ئايالندۇرااليدۇ. شۇ ئار-ئېنىق نىشان قىلىپ بەكىتكەن لىدېرلەر ئۆز

ئارا ھەمكارلىقنى ياخشىالش، ۋە -ئارقىلىق ئۇالر ئىشلەپچىقىرىشنى ئۆستۈرۈش، يېڭىلىق يارتىشنى ئىلگىرى سۈرۈش، ئۆز

 پىالنالرنى تولۇق ئورۇنالش مەقسىتىگە يېتەلەيدۇ.

ان ساقلىنىۋاتق بىر كۈنلۈك دەرسنى ئوقۇش ئارقىلىق، سىز ئۆز ئىدارىڭىزدەدېگەن « ئىشەنچ سۈرئىتىدە يېتەكلەش»

ەتىجىگە نجەھەتتىكى بوشلۇقالرنى بايقاپ، ئۇالرنى تولدۇرااليسىز. شۇ ئارقىلىق چىقىمنى ئازايتىپ،  ئارا ئىشىنىش-ئۆز

 ائىرىسىنى ئۆستۈرەلەيسىز.د-ئەرىشىش سۈرئىتىنى تېزلىتىپ، پايدا بىلەن تەسىر

 

 ىرقى سۆز. ئاخ7

ېيىن كبۇنىڭدىن  مەن يۇقىرىدا تونۇشتۇرۇلغان دەرسلەرنىڭ بەزىلىرىنى مەن ھازىرغىچە ئوقۇپ بولدۇم. بەزىلىرىنى

ىمۇ ەزمۇنلىرىنئوقۇيمەن. ھەمدە بۇنىڭدىن كېيىن ئەھۋالغا قاراپ، ئۆزۈم ئوقۇغان ۋە مۇۋاپىق كۆرگەن دەرسلەرنىڭ م

 قۇرمەنلەرگە سۇنىمەن.ىلىپ تەييارالپ، ئوقئايرىم يازما -ئايرىم

 دېگەن كۆپ قىسىملىق ماقالە تېخى« نەتىجىلىك ئۇيغۇرالر»مەن ھازىرغىچە تەييارالپ كېلىۋاتقان 

ىياللىرىنى رنىڭ ماتەرئاخىرالشمىدى. مېنىڭ تەكلىپىمنى قوبۇل قىلغان ئۇكىالر يەنە خېلى كۆپ بار بولۇپ، مەن ھازىر ئۇال

ۆپ. كتىجىلىك ئۇكىالر يەنە ناھايىتى سىرتىدىكى نە-بواللمىغان ۋەتەن ئىچى  ساقالۋاتىمەن. مەن تېخى تەكلىپ قىلىپ

ڭ سانى شەرتىگە توشىدىغان قېرىنداشالرنى« نەتىجىلىك ئۇيغۇرالر»مېنىڭ مۆلچىرىمچە پەقەت چەت ئەللەردىكى 

نى دە بولۇشىاردەمكىشىدىن ئاشىدۇ. شۇڭالشقا ئىمكانىيىتى بار قېرىنداشالرنىڭ بۇ جەھەتتە ماڭا داۋاملىق ي 1000

 سورايمەن. رەھمەت!

 

 پايدىلىنىش ماتېرىياللىرى:

[1 ]  Favorite Quotes of Abraham Lincoln, A Favorite Hero 

http://whatwillmatter.com/2015/02/favorite-quotes-abraham-lincoln-favorite-hero/ 

 

[2 ] Manga J P L din 2015-yili 10-Mart küni kelgen bir parche élxet 

http://whatwillmatter.com/2015/02/favorite-quotes-abraham-lincoln-favorite-hero/
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 ئامېرىكىدىكى يېڭى ئىگىلىك پىالنى مۇسابىقىسى

 كۈنى-19اينىڭ ئ-6يىلى -2015

 

 

نىمىز شاكىر ساس شتاتىدىكى ئىدېگەن ماقالىسىدە ئامېرىكىنىڭ تېك(« 1نەتىجىلىك ئۇيغۇرالر )»مەن ئۆزۈمنىڭ 

 شەمشىنى تونۇشتۇرۇپ، مۇنداق دېگەن ئىدىم:

دا ئوقۇشىنى پۈتتۈرۈپ، يەرشارى فىزىكا كەسپى بويىچە ماگىستىرلىق ئۇنۋانىنى يىلىنىڭ بېشى-2003شاكىر »

يۇ ئورلىنز ن( گۇرۇھىنىڭ Chevronئالدى. شۇنىڭدىن كېيىن ئۇ ئامېرىكىنىڭ ئىككىنچى چوڭ نېفىت شىركىتى شېۋرون )

(New Orleans( شەھىرىدىكى تارماق شىركىتىدە يەرشارى ئىلمى مۇتەخەسسىسى )Earth Scientist بولۇپ )

ېۋرون يىلى شاكىر ش-2005خىزمەتكە كىرىپ، بىر نېفىتلىكنىڭ تېخنىكا يېتەكچىسى بولۇپ ئىشلەشنى باشلىدى. 

ۆتكىلىپ، ون شىمالىي ئامېرىكا باش شىركىتىگە ي( شەھىرىدىكى شېۋرHoustonگۇرۇھىنىڭ تېكساس شتاتى خيۇستون )

ان نىڭ ياراتقبىر قانچە نېفىتلىككە يەرشارى فىزىكا مۇتەخەسسىسى ۋە پروگرامما يېتەكچىسى بولۇپ ئىشلىدى. شاكىر

ئۇنى  يىلى-2008تېخنىكىلىق نەتىجىلىرى، ۋە ئۇنىڭ ئىگىلىك باشقۇرۇشتىكى قابىلىيىتىنى كۆرگەن شىركەت رەھبەرلىكى 

 «سلىھەتچىسىقارار ئېلىش مە»ۋرون گۇرۇھىنىڭ ئىستراتېگىيە ۋە پىالن بۆلۈمىگە يۆتكەپ، شىركەت لىدېرلىرىنىڭ شې

ىمۇ تېز يىتىنى تېخدېگەن خىزمەت ئورنىغا تەيىنلىدى. بۇ جەرياندا شېۋرون شىركىتى شاكىرنىڭ ئىگىلىك باشقۇرۇش قابىلى

( Rice) ڭ داڭلىق ئۇنىۋېرسىتېتالرنىڭ بىرى بولغان رايىسئۆستۈرۈشى ئۈچۈن ئۇنى ئامېرىكىنىڭ جەنۇبىدىكى ئە

قۇرۇش يۇقىرى دەرىجىلىك باشقۇرۇش خادىملىرى ئىگىلىك باش»ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ ئىگىلىك باشقۇرۇش كەسپىنىڭ 

ۇ ئىگىلىك باشقۇرۇش ماگىستىرلىق ئۇنۋانىنى يىلى شاكىر ب-2011( پروگراممىسىغا ئەۋەتتى. EMBA« )ماگىستىرلىقى

اكىر شيۆتكىدى.  رى نەتىجە بىلەن ئالغاندىن كېيىن، ئۇنى شېۋروننىڭ يېڭى تېخنىكىالرغا مەبلەغ سېلىش بۆلۈمىگەيۇقى

ۇپ شلىقى( بولھازىر ئاشۇ بۆلۈمنىڭ پۈتۈن دۇنيادىكى يېڭى تېخنولوگىيىلەرنى ئۆزلەشتۈرۈش ئىشلىرىنىڭ لىدېرى )با

 «ئىشلەۋاتىدۇ.

ىدە ئىنىمىز ەن پائالىيىتدېگ« ئەۋالتالر ئارا»ىتوندا ئۆتكۈزۈلگەن ئۇيغۇرالرنىڭ يېقىندا ئامېرىكىنىڭ پايتەختى ۋاشىنگ

ۇتۇق دېگەن تېمىدا ن« كارخانىچىلىق ۋە تەۋەككۈل كاپىتالى ھەققىدە چۈشەنچە»شاكىر شەمشى تەكلىپ بىلەن 

پرانت ئاس»غان سۆزلىدى. ئاشۇ نۇتۇق جەريانىدا شاكىر رايىس ئۇنىۋېرسىتېتى ھەر يىلى بىر قېتىم ئۆتكۈزىدى

تە رايىس ئۈستىدىمۇ بىر ئاز توختالدى. مەزكۇر پائالىيەت« ئوقۇغۇچىالرنىڭ يېڭى ئىگىلىك پىالنى مۇسابىقىسى

پ، مەزكۇر بىرى بولۇ ئۇنىۋېرسىتېتى ئامېرىكا، ھەتتا پۈتۈن دۇنيا بويىچە ئەڭ ئالدىنقى ئورۇندا تۇرىدىغان ئورۇنالرنىڭ

تىش ئىشلىرى غا ئوخشاش ھازىرقى زاماندىكى يېڭىلىق يارى« ئويالش ساندۇقى»ان پائالىيەت مەن يېقىندا تونۇشتۇرغ

يەت اشۇ پائالىئىچىدىكى ئەڭ ئىلغار ئىشالرنىڭ بىرىگە ۋەكىللىك قىلىدۇ. شۇنداق بولغاچقا مەن مەزكۇر ماقالىدە ئ

ت ئاسپران»ۇ سىرتىدا ئاش ھەققىدە ئازراق چۈشەنچە بېرىپ ئۆتىمەن. ئىنىمىز شاكىر بەزى يىللىرى ئۆز خىزمىتىنىڭ

ۇپ، ئەگەر نىڭ بىر باھالىغۇچىسى بولۇپ ئىشلەپ بەرگەن بول« ئوقۇغۇچىالرنىڭ يېڭى ئىگىلىك پىالنى مۇسابىقىسى

ەتتە بولۇش جەھ ئۇيغۇرالر كەلگۈسىدە ياشالرنى يېڭى ئىگىلىك يارىتىشقا يېتەكلەش ۋە ئۇالرغا بۇ جەھەتتە ياردەمدە

ە مەن ئاشۇ كۇر ماقالىدقالسا، بۇ ئىنىمىز ئۇ ئىشالردا ناھايىتى مۇھىم رول ئوينىيااليدۇ. مەزبەزى يېڭى ئىشالرنى قىلىپ 

 مەسىلە ئۈستىدىمۇ ئازراق توختىلىمەن.
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 . رايىس ئۇنىۋېرسىتېتى ئاسپرانت ئوقۇغۇچىالرنىڭ يېڭى ئىگىلىك پىالنى مۇسابىقىسى1

يا بويىچە دەپ ئاتىلىدۇ. ئۇ دۇن« مۇسابىقىسى رايىس ئىگىلىك پىالنى»يۇقىرىدىكى پائالىيەت قىسقارتىلىپ 

سى بولۇپ مەزمۇنى ئەڭ مول ۋە دائىرىسى ئەڭ كەڭ ئاسپرانت ئوقۇغۇچىالر سەۋىيىسىدىكى يېڭى ئىگىلىك مۇسابىقى

لىيەتكە يىلى بۇ پائا-2001يىل بولغان.  15ان بولۇپ، ئۇنىڭغا ھازىر يىلى باشالنغ-2001ھېسابلىنىدۇ. بۇ پائالىيەت 

يىلى بۇ -2015دولالر بولغان.  10000پپا قاتناشقان بولۇپ، ئۇ چاغدىكى مۇكاپات پۇلىنىڭ قىممىتى گۇرۇ 9

ئىلتىماس  گۇرۇپپا 1200پائالىيەتكە پۈتۈن دۇنيا بويىچە يېڭى ئىگىلىك تىكلىگۈچى ياكى يېڭى شىركەت قۇرغۇچى 

ردىن كۆپرەك پۇل مىليون دولال 1.5ەمدە ئۇالر گۇرۇپپا مۇكاپاتقا تالالنغان، ھ 42قىلغان بولۇپ، ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى 

. بۇ مۇسابىقىدە كارخانا ۋە شەخىسلەر مەزكۇر پائالىيەتنى پۇل چىقىرىپ قوللىغان 170مۇكاپىتىغا ئېرىشكەن. جەمئىي 

ئۇالر  تىن كۆپرەك كىشىدىن تەركىپ تاپقان بولۇپ، 275ئۇتۇپ چىققانالرنى تالاليدىغان باھاالش گۇرۇپپىسى 

ن. يۇقىرىدا ( ۋە باشقا مەبلەغ سالغۇچىالردىن تەركىپ تاپقاVenture capitalists« )لچى كاپىتالىستالرتەۋەككۈ»

 ن. ىلىپ كەلگەقتىلغا ئېلىپ ئۆتكۈنىمدەك، ئىنىمىز شاكىرمۇ ھازىرغىچە ئاشۇ باھالىغۇچىالرنىڭ بىرى بولۇپ خىزمەت 

 

 

 ئىيۇن. -7ىلى ي-2016يىتى مۇنبىرىدە. پائالى« ئەۋالتالر ئارا»ەسىم: ئىنىمىز شاكىر شەمشى ر-1

 

ەممىسى ئالدى ھكۈن داۋاملىشىدىغان بولۇپ، ئۇنىڭدا تالالنغان گۇرۇپپىالرنىڭ  3ھەر يىللىق مۇسابىقە جەمئىي 

ك پىالنلىرىغا غان ئىگىلىبىلەن ئۆزلىرىنىڭ ئىگىلىك پىالنلىرىنى چۈشەندۈرۈپ ئۆتىدۇ. ئاندىن باھالىغۇچىالر ئۆزلىرى ياقتۇر

 لەغ سالىدۇ، ياكى بولمىسا ئۇنى باشقا بىر مەبلەغ سالغۇچىغا تەۋسىيە قىلىدۇ.مەب

 بۇ مۇسابىقىگە قاتناشقانالر يەنە تۆۋەندىكىدەك پايدىالرغىمۇ ئېرىشىدۇ:

ە ىر يېڭى ئىگىلىكنى غەلىبىلىك باشالش ئۈچۈن زۆرۈر بولغان نەرسىلەر ھەققىدە ئەمەلىي بىلىملەرگە ئىگب--

 بولۇش

 لغۇچىالر ۋە تەجىربىلىك كارخانىچىالرنىڭ باھاسىغا ئىگە بولۇشمەبلەغ سا--

ۆزىنىڭ يېڭى ئىگىلىكىگە مەبلەغ سېلىش ئېھتىمالى بار تەۋەككۈلچى كاپىتالىستالر ۋە باشقا مەبلەغ ئ--

 سالغۇچىالر بىلەن تونۇشۇپ، ئۇالر بىلەن مۇناسىۋەت ئورنىتىش
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كەسپىي  ي دەرىجىلىك مەبلەغ سالغۇچىالر، كارخانىچىالر ۋە ئۆزالىئۆزىنىڭ ئىگىلىك پىالنىنى باھالىغۇچىالر، ئ--

 ساھەسىدىكى سانائەت لىدېرلىرىغا باھالىتىۋېلىش

مىليون دولالر مۇكاپات ۋە  2.9پ ئۇتۇپ چىققان گۇرۇپپىالر جەمئىي يىلى قاتنىشى-2014مەزكۇر مۇسابىقىگە 

ۇرۇپپا ئۆز گ 155چىققان گۇرۇپپىالرنىڭ ئىچىدىكى يىل جەريانىدا ئۇتۇپ  14مەبلەغ پۇلىغا ئېرىشكەن. ئالدىنقى 

ڭ قىممىتى ن مەبلەغنىئىگىلىكلىرىنى ھازىرغىچە مۇۋەپپەقىيەتلىك ھالدا ماڭدۇرىۋاتىدۇ. ئۇالرنىڭ ئىگىلىكلىرىگە سېلىنغا

 مىليون دولالردىن ئاشىدۇ. 844

ەن مىدىكەن. شۇڭالشقا بۇ پائالىيەتكە دۇنيانىڭ ھەر قانداق يېرىدىن ئىلتىماس قىلىپ قاتناشسا بول

لۇشىنى ئۈمىد ڭمۇ بار بوكەلگۈسىدىكى بىر كۈندە بۇ مۇسابىقىگە قاتنىشىدىغان گۇرۇپپىالر ئىچىدە بىرەر ئۇيغۇر گۇرۇپپىسىنى

 ەنبەدە بېرىلگىنى مەزكۇر مۇسابىقىنىڭ تور بېتىنىڭ ئادرېسى. م-1قىلىمەن. تۆۋەندىكى 

 

نىيەدىن بولغان گېرما-1دە « ىگىلىك پىالنى مۇسابىقىسىئېڭى ي»يىلىدىكى -2014ىمىز شاكىر رەسىم: ئىن-2

ەتكەنلىك ككەلگەن گۇرۇپپا ياكى شىركەت لىدېرلىرى بىلەن بىللە. ئۇ شىركەتنىڭ خىزمىتى ئۈچۈن سەپەرگە چىقىپ 

 ىللىق باھاالشقا قاتنىشالماي قالغان. ي-2015سەۋەبىدىن 

 

 ئاددىي ماتېماتىكاىيانلىرى ھەققىدىكى ز-. مەبلەغ سېلىشنىڭ پايدا2

رسەنت پى 11كىدىكى يىغىلىشىدىكى نۇتقىنىڭ مەزمۇنىغا ئاساسالنغاندا، ئامېرى« ئەۋالتالر ئارا»ئىنىمىز شاكىرنىڭ 

ەيدانغا مىڭ( يېڭى ئىگىلىك م 465) 465000كىشىلەرنىڭ خۇسۇسىي ئىگىلىكى بار ئىكەن. ئامېرىكىدا ھەر ئايدا 

 بار ئىكەن.  دىكى ئۇنىۋېرسىتېتالرنىڭ كارخانىچىلىق كەسپى ۋە پروگراممىسىئەتىراپى 100كېلىدىكەن. ئامېرىكىدا 

ھەممىمىزنىڭ خەۋىرىدە بولغۇنىدەك، قۇرۇلغان يېڭى ئىگىلىكلەرنىڭ بىر قىسمى مۇۋەپپەقىيەتلىك بولۇپ، يەنە بىر 

ك باشالش ئىشلىرىغا باشقا يېڭى ئىگىلى-قېتىم باشقا 4يىلىدىن باشالپ جەمئىي -1996قىسمى مەغلۇپ بولىدۇ. مەن 

قاتنىشىپ، ئۇالرنىڭ ئىگىلىك پىالنلىرىنى تەييارالپ چىقىشقا تۆھپە قوشتۇم. مېنىڭ ئۇ شىركەتلەردىكى ۋەزىپەم 

بولۇپ، شىركەت قۇرۇشقا قاتناشقان باشقا شېرىكلىرىم بىلەن بىللە كۆپلىگەن « ئىنژېنېرلىققا مەسئۇل مۇئاۋىن رەئىس»

زىيارەت قىلدىم. بىزنىڭ مەقسىتىمىز قۇرماقچى بولغان ئوپتىكا ساھەسىدىكى يۇقىرى  تەۋەككۈلچى كاپىتالىستالرنىمۇ

( ھەل seed-funding« )ئۇرۇقلۇق مەبلەغ»مىليون دولالرغىچە  5تېخنولوگىيە شىركىتىمىزگە بىر مىليون دولالردىن 
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ئۆزىمىزگە كېرەكلىك بولغان مەبلەغنى قىلىش ئىدى. ئەمما بىز ئۇ چاغدا ئوپتىكا سانائىتىنىڭ ناچار ۋاقتىغا دۇچ كېلىپ، 

يىلى تاقىۋېتىلدى. -2013يىلى قۇرۇلغان بىر شىركىتىمىز -1996ھەل قىاللمىدۇق. شۇنىڭ بىلەن شىركىتىمىز ماڭمىدى. 

 بۇ مەن شېرىك بولغان شىركەتلەرنىڭ ئەڭ ئاخىرقىسى ئىدى. 

ۇ. پۇل تاپىد دا، ئۇالرنىڭ بىر قىسمىدىندېمەك، تەۋەككۈلچى كاپىتالىستالر يېڭى شىركەتلەرگە مەبلەغ سالغان

چى ر تەۋەككۈليەنە بىر قىسمىدىن زىيان تارتىدۇ. مەن ھازىرغىچە ئىگىلىگەن ئۇچۇرالرغا ئاساسالنغاندا، ئەگەر بى

ىيەتلىك يېڭى شىركەتكە مەبلەغ سېلىپ، ئۇنىڭ ئىچىدىكى بىرسى، ئىككىسى، ياكى ئۈچى مۇۋەپپەق 10كاپىتالىست 

 10ەچچە نى ئادەتتە غچى كۆپۈنچە ئەھۋالدا يەنىال پۇل تاپىدۇ. چۈنكى بۇنداق كاپىتالىستالرنىڭ مەبلىغبولسا، ئۇ مەبلە

ن پۇل شىركەتكە ئىككى مىليون دولالردى 10ھەسسە قايتىپ كېلىدۇ. مەسىلەن، سىز  10پىرسەنت ئەمەس، نەچچە 

شىركەتتىن سىزگە  ئەگەر ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى بىرمىليون دولالر مەبلەغ سالدىڭىز.  20مەبلەغ سالدىڭىز. يەنى، جەمئىي 

ۇ. يەنى، سىز مىليون دولالر پۇل كىرىد 20ھەسسە پۇل قايتىپ كەلىپ، قالغانلىرى مەغلۇپ بولسا، يانچۇقىڭىزغا  10

مىليون  60ھەسسىدىن پۇل قايتىپ كەلسە، سىزگە  10شىركەتتىن  3سالغان مەبلەغ تولۇق قايتىپ كېلىدۇ. ئەگەر 

الر قايتىپ مىليون دول 100ھەسسە قايتىپ كەلسە، سىزگە  50يتىپ كېلىدۇ. ئەگەر بىر شىركەتتىن سىزگە دولالر قا

 كېلىدۇ.

ۇق، باكالۋۇرل مەن بۇرۇن ئۇچراتقان تەۋەككۈلچى كاپىتالىستالر ئىچىدە ئوپتىكا كەسپى ساھەسىدە ئالىي مەكتەپ

ى ىڭ پاي چېكقۇرۇلغان شىركەتتە ئىشلەپ، ئۇ شىركەتن ماگىستىرلىق ۋە دوكتۇرلۇق ئۇنۋانىغىچە ئوقۇپ، بىرەر يېڭى

تەۋەككۈلچى  بازارغا سېلىنغاندىن كېيىن بىراقال باي بولۇپ كەتكەن، شۇنىڭ بىلەن ئەسلىدىكى خىزمىتىنى تاشالپ،

ىر كەسپىي كاپىتالىست بولىۋالغانالر خېلى كۆپ ئىدى. يەنى، تەۋەككۈلچى كاپىتالىستالرنىڭ كۆپۈنچىسى مەلۇم ب

ىلىك ەنىڭ مول تەجرىبىلىك مۇتەخەسسىسلىرى بولۇپ، ئۇالر پەقەت ئۆزىنىڭ كەسپىي ساھەسىدىكى يېڭى ئىگساھ

. ئەمما ئۇ لغان ئىدىمپىالنلىرىغىال مەبلەغ سالىدۇ. ناساغا ئىشقا ئورۇنلىشىشتىن بۇرۇن مەنمۇ ئاشۇنداق بىر ئارزۇدا بو

 ئارزۇيۇم ئەمەلگە ئاشمىدى.

 

 پائالىيىتى ھەققىدە« الر ئارائەۋالت». ۋاشىنگتوندىكى 3

امېرىكا پايتەختى ۋاشىنگتوندا ئۇيغۇرالرنىڭ بىر ئىيۇن كۈنى ئ-7يىلى -2015يۇقىرىدا تىلغا ئېلىپ ئۆتكىنىمدەك، 

مقى ېمىغا بۇ قېتىتپائالىيىتىنىڭ فېيىسبۇكتىكى « ئەۋالتالر ئارا»پائالىيىتى ئۆتكۈزۈلدى. « ئەۋالتالر ئارا»كۈنلۇك 

ۇش ۋە ت ئەلدە ئوقياشلىرىمىز ئۆزلىرىنىڭ ئانا يۇرتىدىن ئايرىلىپ، چە»ەقسىتى مۇنداق دەپ يېزىلغان: پائالىيەتنىڭ م

قىيىن  ، ئاشۇنداقياشاش جەريانىدا چوقۇم ھەر خىل قىيىن ئۆتكەللەرگە دۇچ كېلىدۇ. ياشالرنىڭ ئۆزلىرىنى كۈچلەندۈرۈپ

ېرىكىغا ئۇيغۇر ىمىزدە ئامق تەكلىپلىرى بار؟ بىزنىڭ بۇ پائالىيىتئۆتكەللەرنى يېڭەلىشى توغرىسىدا چوڭالرنىڭ ئۇالرغا قاندا

نلىكىنى، انداق ئىكەدىيارىدىن كەلگەن بىر قىسىم چوڭالر ئۆزلىرىنىڭ كىم ئىكەنلىكىنى، ئۆزلىرىنىڭ سەرگۈزەشتلىرىنىڭ ق

ۇپ، بىز شۇ دىغان بوللەپ بېرىئۆزلىرىنىڭ مۇۋەپپەقىيەت قازىنىش ھېكايىلىرىنى، ۋە ئۆزلىرىنىڭ ئەمەلىي ئەھۋاللىرىنى سۆز

غرا يول ى ئۈچۈن توئارقىلىق مەزكۇر پائالىيەتكە قاتناشقان ياشالرنىڭ ئۆزلىرىگە نىسبەتەن ئىشەنچ تۇرغۇزىشى، ئۆزلىر

ى بىزنىڭ رقى مەقسىتتېپىشى، ۋە ئۆزلىرى ئۈچۈن مۇۋاپىق نىشان تۇرغۇزىشىغا ياردەم قىلىمىز. بۇ پائالىيەتنىڭ ئەڭ ئاخى

لىك ۋەپپەقىيەتتلىرىمىزنىڭ ئالىي مەكتەپتىكى ئوقۇش، ئۇنىڭدىن كېيىنكى خىزمەت ۋە تۇرمۇش ئىشلىرىدا مۇياش ئەۋال

تىش: )ئەسكەر« بولۇشىنى بىر خىل قوزغاتقۇچى كۈچ ۋە يېتەكچى ئىدىيىلەر بىلەن تەمىن ئېتىشتىن ئىبارەت.

 ان تەرجىمىدىنال ئىبارەت( ئەسلىدىكى مەزمۇن ئىنگلىزچە يېزىلغان بولۇپ، بۇ يەردىكىسى مەن قىلغ

بۇ پائالىيەت ناھايىتى مۇۋەپپەقىيەتلىك بولغان بولۇپ، مەن ئۇنىڭ تۆھپىكارلىرىنى تۆۋەندىكى رەسىمنىڭ ئاستىدا 

نەپەر قىز دوكتۇرالر بىلەن ئىنىمىز شاكىر  4قىسقىچە تونۇشتۇرۇپ قويدۇم. بۇ قېتىمقى پائالىيەتتە نۇتۇق سۆزلىگەن 
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تېمىسى ئاستىدا تونۇشتۇرغان ئۇكىلىرىمىز بولىدۇ. مەن قالغانلىرىنى كېيىنچە « تىجىلىك ئۇيغۇرالرنە»شەمشى مەن بۇرۇن 

 تونۇشتۇرۇشقا تىرىشىمەن. 

 

 . ئۇيغۇرالرنىڭ يېڭى ئىگىلىك پىالنلىرىغا ياردەم قىلىش ھەققىدىكى تەكلىپ4

ى ېلىش ئىشلىرۋە ئۇالرغا مەبلەغ سھازىر چەت ئەلدىكى ئۇيغۇرالر ئىچىدە يېڭى ئىگىلىك پىالنلىرىنى باھاالش 

ئالىيەتنىڭ مەزكۇر پا بىلەن شۇغۇللىنىۋاتقان قېرىنداشلىرىمىزمۇ بار. ئۇنىڭ بىرى ئىنىمىز شاكىر شەمشىدىن ئىبارەت. مەن

اردەم ئۇالرغا ي ئاخىرىدا تەشكىللىگۈچىلەرگە كېيىنچە ئۇيغۇرالر ھازىرلىغان يېڭى ئىگىلىك پىالنلىرىنى باھاالش ۋە

الىيەت نى مەقسەت قىلغان پائالىيەتلەرنىمۇ ئورۇنالشتۇرۇش تەكلىپىنى بەردىم. بۇنىڭغا نىسبەتەن پائقىلىش

ەتنىمۇ اق پائالىيتەشكىللىگۈچىلىرى بۇ ئىش ئۈستىدىمۇ ئويلىنىشنى باشلىغانلىقىنى، ئالال بۇيرىسا كەلگۈسىدە ئاشۇند

ان، ياكى ويلىنىۋاتقئە يېڭى ئىگىلىك تىكلىگەن، ئاشۇ يولدا ئورۇنالشتۇرىدىغانلىقىنى ئوتتۇرىغا قويدى. ھازىر چەت ئەلد

لىيەتنىڭ ق بىر پائابولمىسا يېڭى ئىگىلىك پىالنلىرىنى تۈزىۋاتقان قېرىنداشلىرىمىز ئاز ئەمەس. مەن ئۇالرنىڭ مۇشۇندا

 ارا ياردەملىشىپ ئىش ئېلىپ بېرىشىنى تولىمۇ ئۈمىد قىلىمەن.ئ-تۈرتكىسىدە تەشكىللىنىپ، ۋە ئۆز

 

 

ەشكىللىگۈچىلەر )مۇتەللىپ ئابلىمىت، تقۇر سولدىن: -1پائالىيىتىنىڭ تۆھپىكارلىرى. « تالر ئارائەۋال»رەسىم: -3

ىم، ھبەرنا ئىبرا دىلمۇرات سۇاليمان، قەيسەر سېيىت(، سۆزگە چىققان قىز دوكتۇرالر )نۇرشىدە پوالت، دىالرە جاپپار،

اكىر ئابباس، ش دە تەكلىپ قىلىنغان مېھمانالر )ئەركىن سىدىق، رىشاتئاينۇر ئابدۇرازىق، شاخناز قەمبىرى(، ئاالھى

ىمىز لىرى. سىڭلشەمشى، مۇختەر ئابدۇكېرىم(. ئىككىنچى قۇردىكىلەر بۇ قېتىمقى پائالىيەتنىڭ خىزمەتچى ۋە ياردەمچى

لىدىن ىرى تۈپەيەت سەپدىلرابا ئىبراھىممۇ بۇ قېتىم سۆزگە چىققانالرنىڭ بىرى بولۇپ، ئۇ تويۇقسىز يۈز بەرگەن خىزم

ابدۇكېرىم ئى. مۇختەر ۋاشىنگتونغا ئۆزى كېلەلمىدى، ئەمما نەق مەيدان ۋىدېئو كۆرىنىشى ئارقىلىق ئىكراندا نۇتۇق سۆزلىد

 ئۇكىمىز شىۋېتسىيەدىن كەلدى. 
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 رەسىم: مەن سىڭلىمىز بەرنانىڭ نۇتقىغا قوشۇمچە قىلىۋاتقان ۋاقىتتىكى بىر كۆرىنىش. -4

 

 

 (.17-6-2015پائالىيىتى فېيىسبۇك تېمىنىڭ بۈگۈنكى كۆرۈنىشى )« ئەۋالتالر ئارا»: رەسىم-5
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 پايدىلىنىش ماتېرىياللىرى:

[1 ] Rice Business Plan Competition 

http://alliance.rice.edu/rbpc.aspx 

 

 پائالىيىتىنىڭ فېيىسبۇك تېمى« ئەۋالتالر ئارا[ »2]

https://www.facebook.com/ewlatlarara?fref=ts 

 



 

 

 غەرب مائارىپىدىكى يېڭىلىق ۋە ئىلغارلىقالر

106 

 

 

 

دەپ ئاتىلىدىغان خىزمەت « ئوقۇغۇچى خىزمەتچى»ئامېرىكىدىكى 

 ئورۇنلىرى ھەققىدە

 ۈنىك-14ئاينىڭ -8يىلى -2015

 

 

تەتقىقات -ئوقۇغۇچى ئىلمىي»بىزنىڭ ئىدارە )ناسا مەركىزى ج پ ل( دە بىر  ئاۋغۇست كۈنى-4بۇ يىل 

ەتىل مەزگىلىدە تۇ پائالىيەتتە بىزنىڭ ئىدارىدە بۇ يىل يازلىق ( ئۆتكۈزۈلدى.  بStudent Poster Day« )كۆرگەزمىسى

لىرىنىڭ ( بولۇپ ئىشلىگەن ئوقۇغۇچىالر ئىچىدىكى ئىلغار شەخسلەر ئۆزstudent intern« )ئوقۇغۇچى خىزمەتچى»

كى خادىمالر ىمىزدى( شەكلىدە كۆرگەزمە قىلدى.  ھەمدە ئىدارposter« )تام گېزىتى»ئىلمىي تەتقىقات نەتىجىلىرىنى بىر 

ۈپ، شۇ بەت ئۆتكۈزمەزكۇر كۆرگەزمىنى كۆرۈپ چىقىپ، ئۆزلىرىگە بىرەر ئوقۇغۇچى ياراپ قالسا، ئۇنىڭ بىلەن ئايرىم سۆھ

ىمنى كىم بېرىپ، كئارقىلىق ئۇنى رەسمىي خىزمەتكە ئېلىش رەسمىيەتلىرىنى بېجىرىشكە چاقىرىلدى.  بىزنىڭ ئىدارىدىمۇ 

ھارەتلىرى بار ۇۋاتقان ماەيدۇ.  ئەمما، ئىدارىدىكى بىر خادىم ئۆزىمىزگە ناھايىتى الزىم بولئىشقا ئالىمەن، دېسە بولۇۋەرم

سۇنسا  ىلتىماسىنىبىر ئوقۇغۇچىنى بايقاپ قالسا، ئىدارىدىكى مۇناسىۋەتلىك ئورۇنغا ئۇ ئوقۇغۇچىنى خىزمەتكە ئېلىش ئ

ڭ دۇ.  بىزنىۇ ئوقۇغۇچىنى رەسمىي ئىشقا ئالىبولۇۋېرىدۇ.  ھەمدە ھەممە ئىشالر شەرتكە چۈشسە، ئىدارىدىكىلەر ئ

ەر لىي مەكتەپل، ھەمدە ئىلمىي تەتقىقاتتا باشقا ئا«ياش قانالرنى سەپلەش پروگراممىسى»ئىدارىنىڭ مانا مۇشۇنداق 

 بىزنىڭ وقۇغۇچىالرئبىلەن ھەمكارلىشىش پروگراممىسىمۇ بار بولۇپ، بەزىدە باشقا مەكتەپلەردە دوكتورلۇقتا ئوقۇۋاتقان 

 ئىدارىگە كېلىپ، بىر مەزگىل ئىلمىي تەتقىقات بىلەن شۇغۇللىنىپ كېتىدۇ.

ج پ ل  قول باشلىقى،-1مەن چۈشلۈك دەم ئېلىشتا ئاشۇ كۆرگەزمە بولۇۋاتقان يەرگە بارسام، بىزنىڭ ئىدارىنىڭ 

اڭلىشىپ ن پار( مۇ ئاشۇ كۆرگەزمىدە ئوقۇغۇچىالر بىلەCharles Elachiنىڭ دىرېكتورى دوكتور چارلېس ئېالچى )

نىيە تېخنولوگىيە ئىنستىتۇتىدا يىلى كالىفور-1971( لىق بولۇپ، Lebanonيۈرۈۋېتىپتۇ.  دوكتور ئەالچى ئەسلىدە لىۋان )

.  ئۇ [1دوكتورلۇق ئۇنۋانىغا ئېرىشكەن.  ئوقۇش پۈتتۈرۈشتىن بىر يىل بۇرۇن ج پ ل گە خىزمەتكە كىرگەن ]

س بولۇش ولۇپ، ئۇ ھازىر كالىفورنىيە تېخنولوگىيە ئىنستىتۇتىغا مۇئاۋىن رەئىتور بولغان بيىلى ج پ ل غا دىرېك-2001

(.  Land of Opportunities« )پۇرسەتلەر ماكانى»ۋەزىپىسىنىمۇ ئۆتەۋاتىدۇ.  ئامېرىكا مانا مۇشۇنداق بىر 

ۇق ىڭغا چۇشلدا شۇنقابىلىيەتلىك كىشىلەر ئۆز كەسپىدە قانچىلىك يۇقىرىغىچە ئۆرلەيمەن، دېسە، كۆپىنچە ۋاقىتالر

ىش باشلىغان ئياشقا كىرگەندە كېلىپ، ماگىستىرلىق ئوقۇشىنى ئوقۇش بىلەن  30پۇرسەت چىقىدۇ.  مەنمۇ ئامېرىكىغا 

 [.2يىل بولدى ] 11يىل، ج پ ل دە ئىشلەۋاتقىنىمغا  27ئىدىم.  ھازىر ئامېرىكىغا كەلگىنىمگە 

دەك ئادەمنىڭ  1700ر بار بولۇپ، ئۇالرنىڭ ئىچىدە دەك خىزمەتچى خادىمال 5000بىزنىڭ ئىدارىدە جەمئىي 

دەك ئادەمنىڭ ماگىستىرلىق ئۇنۋانى، قالغان ئادەملەرنىڭ  1700دەن بىر خادىمالرنىڭ( دوكتورلۇق ئۇنۋانى،  3)يەنى 

ۇچى ئوقۇغ»نەپەر ئەتراپىدا  700بولسا باكالۋۇرلۇق ياكى ئۇنىڭدىن باشقا ئۇنۋانلىرى بار.  بىزنىڭ ئىدارە بۇ يىل 

قوبۇل قىلىپتۇ.  شۇ سەۋەبتىن ئىدارىدىكى ماشىنا قويىدىغان ئورۇنالر سەل يېتىشمەي قېلىپ، ھەمدە « خىزمەتچىلەر

قىستاڭ بولۇپ كېتىپ، ئىدارىمىز يازلىق تەتىل جەريانىدا ئۆز ئىختىيارلىقىمىز بىلەن بىر ھەپتىدە -ئاشخانىالر سەل قىستا

ئاينىڭ ئاخىرىغىچە ھەر -8يدى.  ئۇ ئىشقا مەنمۇ تىزىمالتقان بولۇپ، مەنمۇ كۈن ئۆيدە ئىشلەش تۈزۈمىنى يولغا قو 2
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 كۈن ئۆيدە ئىشلەيدىغان بولۇپ، ھازىر شۇنداق قىلىۋاتىمەن. 2ھەپتىسى 

ى رىدىغانلىقىندېگەن ئىشقا نەقەدەر ئەھمىيەت بې« ئوقۇغۇچى خىزمەتچىلەر»يۇقىرىدىكى ئەھۋالدىن ئامېرىكىنىڭ 

ۇزۇن بولۇپ، ئناھايىتى  دۇ.  ئامېرىكىدا ئوتتۇرا مەكتەپ ۋە ئالىي مەكتەپلەرنىڭ يازلىق تەتىل ۋاقتىھېس قىلىۋالغىلى بولى

وڭ ئىدارە ۋە چ ئايلىق يازلىق تەتىل ۋاقتى بار.  شۇنىڭغا توغرىالپ مەكتەپ، ھۆكۈمەت ئورۇنلىرى، 2كەم دېگەندىمۇ 

پ پايدىلىنى قۇغۇچىلىرىنىڭ يازلىق تەتىل ۋاقتىدىنكارخانىالرنىڭ كۆپىنچىسى تولۇق ئوتتۇرا ۋە ئالىي مەكتەپ ئو

بۇرۇن  خىزمەت ئورۇنلىرىنى تەسىس قىلىدۇ.  يازلىق تەتىلدىن« ئوقۇغۇچى خىزمەتچىلەر»ئىشلىۋېلىشى ئۈچۈن، 

وستۇمنىڭ ر ئۇيغۇر دئوقۇغۇچىالر ئاشۇنداق خىزمەتلەرنى ئىزدەپ، تەتىل بۆلىشى بىلەنال ئىشقا چۈشۈپ كېتىدۇ.  مېنىڭ بى

مائاش  دولالردىن 40قۇۋاتقان بىر ئوغلى بىر ئاينىڭ ئالدىدا بىر چوڭ شىركەتتىن سائىتىگە يىللىقىدا ئو-2الىي مەكتەپ ئ

 ئىش ئورنى تاپتى.  ئۇنىڭ كەسپى كومپيۇتېر ئىنژېنېرلىقى ئىدى.« ئوقۇغۇچى خىزمەتچى»بېرىدىغان 

 

 

 بىللە. بىلەنول باشلىقى( دوكتۇر چارلېس ئېالچى ق-1ەسىم: ناسا مەركىزى ج پ ل نىڭ دىرېكتورى )ر-1
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پائالىيىتىدە.  بۇ رەسىم « گەزمىسىتەتقىقات كۆر-ئوقۇغۇچىالر ئىلمىي»رىدىكى ئىدا رەسىم: دوكتۇر ئېالچى بىزنىڭ-2

 تارتىلغان. ئاۋغۇست كۈنى-4يىلى -2015

 

پى بويىچە رنىڭ تەلىمېنىڭ ئوغلۇم دىلشات تولۇق ئوتتۇرا مەكتەپتە ئوقۇۋاتقان مەزگىلدىكى بىر يىلدا بىر خېرىدارال

دېتاللىرىنى  تېر قاتتىقاشتۇرۇپ ساتىدىغان، كومپيۇتېر رېمونت قىلىدىغان، ۋە كومپيۇئاالھىدە تىپتىكى كومپيۇتېرالرنى قۇر

دە كەسپى« لىقىكومپيۇتېر ئىنژېنېر»ساتىدىغان بىر شىركەتتە ئىشلىدى.  ئۇنىڭ ئۇ چاغدىكى پىالنى ئالىي مەكتەپنى 

ر اغدا ئۇ بىسىدا ئىشلىدى.  شۇ چئوقۇش ئىدى.  يەنە بىر يىلى بىز تۇرۇۋاتقان شەھەرنىڭ شەھەر باشلىقى ئىشخانى

يۇقىرى  ئىنژېنېر بولغانغا قارىغاندا، شەھەر باشلىقىغا ئوخشاش بىر مەمۇرى كادىر بولسا ئۇنىڭ مائاشى كۆپ

ۋېرسىتېتى رنىيە ئۇنىبولىدىغانلىقىنى بىلىۋالدى.  شۇنىڭ بىلەن ئۇ ئۆزىنىڭ بۇرۇنقى قىزىقىشى بويىچە دەسلىپىدە كالىفو

ىر يىلدىن بكەسپىگە ئوقۇشقا كىرگەن بولسىمۇ، « كومپيۇتېر ئىنژېنېرلىقى»( نىڭ UC Berkeley) بېركېلېي شۆبىسى

سېتىۋېلىپ،  كەسپىگە يۆتكىلىپ كەتتى.  ئالىي مەكتەپنى پۈتتۈرگەندىن كېيىن، شىركەت« ئىگىلىك باشقۇرۇش»كېيىن 

 پايچېكىنى ىككىگە ئايرىۋېتىش، شىركەتئۇنى قايتىدىن بازارغا سېلىش، شىركەتلەرنى قوشۇۋېتىش، بىر شىركەتنى ئ

 اتىدۇ.ىلىپ كېلىۋقبازارغا چىقىرىش، ۋە شىركەتلەرگە مەبلەغ سېلىش قاتارلىق ئىشالرنى قىلىدىغان بانكىالردا خىزمەت 
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( Morgan Stanley« )مورگان ستانلېي»شەھىرىدىكى « مەنلو پارك»ەسىم: ئوغلۇم دىلشاتنىڭ كالىفورنىيەنىڭ ر-3

ېي لمورگان ستان ئىشلەۋاتقان ۋاقتىدىكى بىر كۆرىنىش.   بۇ شەھەر سان فرانشىسكو شەھىرىگە يېقىن بولۇپ، بانكىسىدا

 ۇنى تارتىلغان.ك-8-10-2011بانكىسى دۇنيادىكى ئەڭ چوڭ بانكىالرنىڭ بىرى.  بۇ رەسىم 

 

ئوقۇغۇچى »ىڭ ئىدارىگە ىللىقىغا چىقىدىغان يازلىق تەتىلدە بىزني-3مېنىڭ قىزىم دىلنارە ئالىي مەكتەپنىڭ 

نى يىل ئىچىدە ئۇ بىر تەرەپتىن ئوقۇشى 2بولۇپ كىرگەن بولۇپ، شۇنىڭدىن كېيىنكى دەسلەپكى « خىزمەتچى

يىن رگەندىن كېداۋامالشتۇرۇپ، يەنە بىر تەرەپتىن بىزنىڭ ئىدارىدە يېرىم كۈندىن ئىشلىدى. ئالىي مەكتەپنى پۈتتۈ

ە ۋرىدە مالىيە بولۇپ، بىزنىڭ ئىدا« ئىقتىساد»ىردى.  ئۇنىڭ ئوقۇغان كەسپى ئىدارىمىزگە رەسمىي خىزمەتچى بولۇپ ك

رىدە ىزنىڭ ئىدابئىدارىمىزدىكى چوڭ تۈرلەرگە الزىملىق نەرسىلەرنى سېتىۋېلىش ئىشلىرى بىلەن شۇغۇلالندى.  ئەمما، 

تتى.  ئالمىشىپ كە اشقا شىركەتكەيىل ئىشلىگەندىن كېيىن، ئۇ يەردىن زېرىكىپ، خىزمىتىگە ئىستېپا بېرىپ،  ب 4جەمئىي 

لغان رە تەۋە بوگەرچە مەن بىزنىڭ ئىدارىدىكى ئەڭ جىددىي ئىشلەيدىغان ئورۇندا خىزمەت قىلىدىغان بولساممۇ، دىلنا

لگەندە اخىرىغا كەئئورۇننىڭ خىزمىتى ئانچە جىددىي ئەمەس بولۇپ، ئۇنداق ئاستا ئىشلەيدىغان خىزمەت ئورنىنى دىلنارە 

 قالدى.ياقتۇرماي 
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گوددارد ئالەمگە »وبېل مۇكاپاتىغا ئېرىشكەن ئالىم، ناسانىڭ نيىلى فىزىكا -2006دىلنارە ۋە مەن  رەسىم: قىزىم-4

( ئەپەندىم John Mather( دىكى دوكتۇر جون ماسېر )Goddard Space Flight Center« )ئۇچۇش مەركىزى

چوڭ پارتالشتىن »جوھن ماتھەر ئەپەندىم ج پ ل گە ۈنى، ك-24ئاينىڭ -1ىلى ي-2007بىلەن بىرگە.  بۇ رەسىم 

 غدا دىلنارە ج پ لماۋزۇدا بىر ئىلمىي دوكالت بېرىشكە كەلگەندە تارتىلغان بولۇپ، ئۇ چا دېگەن« نوبېل مۇكاپاتىغىچە

 نىڭ بىر رەسمىي خادىمى ئىدى.  

 

قۇغۇچىالر قان چەت ئەللىك ئوئامېرىكىدىن باشقا دۆلەتلەردىكى تولۇق ئوتتۇرا ۋە ئالىي مەكتەپتە ئوقۇۋات

لىك تقان چەت ئەلبواللمايدۇ.  ئەمما، مېنىڭ بىلىشىمچە، ئامېرىكىدا ئوقۇۋا« ئوقۇغۇچى خىزمەتچى»ئامېرىكىغا كېلىپ 

 بوالاليدۇ.« ئوقۇغۇچى خىزمەتچى»ئوقۇغۇچىالر ئامېرىكىلىق ئوقۇغۇچىالر بىلەن ئوخشاش ھالدا 

لىق ياكى دېگەن تېما ئاستىدا تونۇشتۇرغان، ئامېرىكىدا ماگىستىر« نەتىجىلىك ئۇيغۇرالر»مەن ھازىرغىچە 

 ېلى كۆپ قىسمىمۇخسىڭىلالرنىڭ -دوكتۇرلۇق ئۇنۋانلىرىغا ئېرىشىپ، ئاندىن ئامېرىكىدا ئىشلەشكە باشلىغان ئىنى

وئوكتا ىسببولۇپ ئىش باشلىغان.  ئۇالرنىڭ تىپىك مىسالى سۈپىتىدە ھازىر فېي« ئوقۇغۇچى خىزمەتچى»دەسلىپىدە 

ئېلىش  ىزنى تىلغائىشلەۋاتقان دىلرەبا ئىبراھىم سىڭلىمىز بىلەن ھازىر گۇگۇلدا ئىشلەۋاتقان بەرنا ئىبراھىم سىڭلىم

 مۇمكىن.  

م رول ئىش ئورنى ئامېرىكا ئىقتىسادىدا ئىنتايىن مۇھى« ئوقۇغۇچى خىزمەتچىلەر»دېمەك، ئامېرىكىدىكى 

ول ىن مۇھىم ركېيىن قايسى كەسىپ بىلەن شۇغۇللىنىپ ياشىشىدىمۇ ئىنتاي ئوينايدىغان بولۇپ، ئۇ ياش ئۆسمۈرلەرنىڭ

 ڭدۇرۇش پۈتۈنئۈچۈن ئىش ئورنى بەرپا قىلىش ۋە ئۇالرنى ما« ئوقۇغۇچى خىزمەتچىلەر»ئوينايدۇ.  شۇنداق بولغاچقا 

 يالنغان.  ەرسىگە ئانش بىر ئامېرىكا جەمئىيىتىگە كەڭ دائىرىدە تارقالغان بولۇپ، ئۇ ھازىر بىر مۇنتىزىم تۈزۈمگە ئوخشا

يۇقىرىدىكى مەزمۇندىن بىز ئوقۇغۇچى خىزمەتچى ئىشىنىڭ ئوقۇغۇچىالرغا ۋە خىزمەتكە ئادەم ئالىدىغان 

ئورۇنالرغا قانداق پايدىلىرى بارلىقىنى بىر ئاز بىلىۋاالاليمىز.  شۇنداق بولسىمۇ تۆۋەندە مەن بۇ ئىشنىڭ ئوقۇغۇچىالر ۋە 



 

 قىسىم(-2ئەركىن سىدىق يازمىلىرى )تور كىتاب 

111 

 

 [.3يدىسىنى قىسقىچە خۇالسىلەپ ئۆتىمەن ]شىركەتلەرگە بولغان پا

 

 بولۇشنىڭ ئۆزىگە بولغان پايدىلىرى« ئوقۇغۇچى خىزمەتچى.»1

تە ۆزىگە ماس كېلىدىغان كەسىپنى بايقىۋېلىش.  سىز بۇرۇن ئارزۇ ياكى غايە قىلغان كەسىپ سىز ئەمەلىيەتئ--

 قىزىقىدىغان ياكى ياخشى قىالاليدىغان كەسىپ بولۇشى ناتايىن.

ى ئادىل ىلە قىلىش ياكناسىۋەت تورلىرىنى بەرپا قىلىش.  ئامېرىكا ئۆزىنىڭ ھەممە پۇقرالىرىغا ئوخشاش مۇئاممۇ--

ك تتە كىشىلىمۇئامىلە قىلىشتا دۇنيانىڭ ئەڭ ئالدىدا تۇرسىمۇ، خىزمەت تېپىش ۋە خىزمەت ئورنىنى ئۆستۈرۈش جەھە

ەتچى يېڭى خىزم زى شىركەتلەر ئۆز خادىملىرىدىن شىركەتكەمۇناسىۋەت جانغا ئەس قېتىپ قالىدىغان ئىشالرمۇ بار.  بە

 تونۇشتۇرۇشنى تەلەپ قىلىدۇ.  ئاشۇنداق ۋاقىتالردا تونۇشى بار بولۇشنىڭ خېلى پايدىسى بار.

رەر بولۇپ ئىشلەپ، باشلىقىڭىز ياكى بى« ئوقۇغۇچى خىزمەتچى»ۆزى ئۈچۈن ئۇستاز تېپىش.  سىز بىر ئورۇندا ئ--

ىدارىگە ئ)باشلىق ياكى يېتەكچى( بىلەن ئوبدان چىقىشىپ قالسىڭىز، سىز ئاشۇ شىركەت ياكى تېخنىكىلىق لىدېر 

تەپ رولىنى ئۆ رەسمىي خىزمەتچى بولۇپ كىرگەندىن كېيىن، ھېلىقى ئادەم سىزگە ئۇزۇن مۇددەتكىچە بىر ئۇستاز بولۇش

 بېرىدۇ.

قىلغان ئىشالرغا ئۆتۈلگەن دەرس  بولۇپ« ئوقۇغۇچى خىزمەتچى»چىالر بەزى ئالىي مەكتەپلەر ئوقۇغۇ--

ەپ ئۈچۈن تەل ئورنىدا مۇئامىلە قىلىپ، ئاشۇنداق ئىشالرغا ئوقۇش نومۇرى بېرىدۇ.  بۇنداق نومۇر ئوقۇش پۈتتۈرۈش

 قىلىنغان ئومۇمىي ئوقۇش نومۇرنىڭ بىر قىسمى ھېسابلىنىدۇ.

ەن تونۇشۇپ چىقىش.  ھەر بىر بىل« خىزمەت مەدەنىيىتى، شىركەت مەدەنىيىتى» شىركەت ياكى ئىدارىنىڭ--

 گەر سىز ئاشۇبار بولىدۇ.  ئە« شىركەت مەدەنىيىتى»شىركەت ياكى ھەر بىر ئىدارىنىڭ ئۆز ئالدىغا مەلۇم بىر خىل 

ىن مەڭگۈ شىركەتتە ئىشلەپ باقمايدىكەنسىز، ئۇ مەدەنىيەتنىڭ قانداق مەدەنىيەت ئىكەنلىكىنى ئاساسىي جەھەتت

اشۇ ش سىزنىڭ ئە كىرمەكچى بولغان بىر ئورۇننىڭ شىركەت مەدەنىيىتىنى ئالدىن بىلىۋېلىبىلەلمەيمىز.  سىز خىزمەتك

 ارماسلىقنى قارار قىلىشىڭىزدا ئىنتايىن مۇھىم رول ئوينايدۇ.ب-خىزمەت ئورنىغا بېرىش

 ەت ئىگىلەش.  مېنىڭچە بۇ نۇقتىنى چۈشەندۈرۈپ ئولتۇرۇشنىڭ ھاجىتى يوق.يېڭى ماھار--

ەكتەپ بىلەن جەمئىيەت، مولغان كەسىپنىڭ ئەمەلىي ئەھۋالى بىلەن تونۇشۇپ چىقىش.  ئۆزى كىرمەكچى ب--

وخشاپ كەتمەيدۇ.  سىز ئوقۇغۇچى خىزمەتچى بولۇش ئارقىلىق بىرىگە بەك ئ-رشىركەتلەر بى-مەكتەپ بىلەن ئىدارە

 بۆلىۋالىسىز.ھەقىقىي دۇنيانىڭ قانداق بولىدىغانلىقى ھەققىدە بىر قىسىم مۇھىم چۈشەنچىلەرگە ئىگە 

دىن ىز كىرمەكچى بولغان كەسىپكە يەنە قانداق دەرسلەر ياكى قانداق بىلىملەر الزىم بولىدىغانلىقىنى ئالس--

ر ڭمۇ ھېچ بىبايقاپ، ئوقۇش پۈتتۈرۈشتىن بۇرۇن ئاشۇ دەرسلەرنى تولۇقالپ ئوقۇۋېلىش.  بۇ نۇقتىنى چۈشەندۈرۈشنى

 ھاجىتى يوق.

 

 شنىڭ شىركەتكە بولىدىغان پايدىلىرىئېلى« ئوقۇغۇچى خىزمەتچى» .2

زىقىش قى»پارچە  ئامېرىكىدا سىز بىر يېڭى ئورۇنغا خىزمەتكە كىرمەكچى بولغاندا، ئالدى بىلەن سىز ئۇالرغا بىر

ىركەت ش)كوۋەر لەتتەر( بىلەن ئۆزىڭىزنىڭ قىسقىچە خىزمەت تارىخى )رەسۇمە( نى ماڭدۇرۇپ بېرىسىز.  « خېتى

جەتكە ، كىملەر بىلەن مەخسۇس ۋە ئايرىم سۆھبەت ئۆتكۈزۈشنى ئاشۇ ئىككى پارچە ھۆجكىملەرنى تەكلىپ قىلىپ

اشۇنداق ئئاساسەن قارار قىلىدۇ.  ئۇ ئىككى پارچە ھۆججەتلەر ناھايىتى مۇھىم بولغاچقا، ئامېرىكىدا مەخسۇس 

شنى زگەندە، ئىسۆھبەت ئۆتكۈھۆججەتلەرنى تەييارالپ بېرىدىغان، ھەمدە ئىشقا ئالىدىغان شىركەت ئۆزى بىلەن ئايرىم 

 ىمىتى بار.  ىلىك مۇالزقانداق ئېلىپ بېرىشنى ئۆگىتىدىغان شىركەتلەر بار.  بىر قىسىم مەكتەپلەرنىڭمۇ مۇشۇ جەھەتتە بەلگ
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الماقچى بولغان پارچە ھۆججەتكە ئاساسلىنىشقا قارىغاندا، سىز ئىشقا ئ 2سىز بىر ئادەمنى ئىشقا ئېلىشتا ئاشۇ 

ىدۇ.  شلىتىپ كۆرۈپ باقسىڭىز، ئۇنىڭ ئۈنۈمى ۋە پايدىسى تېخىمۇ ياخشى بولئىككى ئاي ئى-ىڭىزدە بىرئادەمنى شىركىت

ىركەتلەر شلىك پائالىيىتى ئەنە شۇنداق بىر بوشلۇقنى تولدۇرىدۇ.  يەنى، كۆپلىگەن چوڭ « ئوقۇغۇچى خىزمەتچى»

اققان ببولۇپ ئىشلەپ « غۇچى خىزمەتچىئوقۇ»ئۆزىگە يېڭى خادىمالرنى تالالپ ئېلىشتا، ئالدى بىلەن ئۆزىدە 

ەر پ، ئۇنىڭغا ھخىزمەت ئورۇنلىرىنى بەرپا قىلى« ئوقۇغۇچى خىزمەتچىلەر»ئوقۇغۇچىالرنى ئويلىشىدۇ.  شىركەتلەرنىڭ 

ر ، ئۇالر بىيىلى مەلۇم ساندىكى ئوقۇغۇچىالرنى قوبۇل قىلىپ ئىشلىتىشىدىكى بىر مۇھىم سەۋەبمۇ ئەنە شۇ.  يەنى

شلىتىش جەريانىنى كەلگۈسىدىكى خىزمەتچىلىككە شەرتى ئىككى ئاي ئى-چىالرنى يازدا بىرقىسىم ئوقۇغۇ

 توشىدىغانالرنى بايقاش جەريانى قىلىۋالىدۇ.

ىڭ ڭى خادىم قوبۇل قىلىشتا ئۇالرنىڭ ئۇنۋانلىرى بىلەن ئۇالرنشىركەتلەر يې-ئامېرىكىدىكى كۆپلىگەن ئىدارە

 ر ئۇنۋانغارىجىدە ئەھمىيەت بېرىدۇ.  مائاش بەلگىلەشتە، بەزى كەسىپلەئەمەلىي خىزمەت تەجرىبىسىگە ئوخشاش دە

ياشالر ئارىلىقىدىكى،  40 – 30قارىغاندا خىزمەت تەجرىبىسىنى مۇھىمراق ئورۇنغا قويىدۇ.  مەسىلەن، مەن بىلىدىغان 

ولۇپ، ئۇنىڭ بىنىدىغان ەن شۇغۇللپەقەت باكالۋۇر ئۇنۋانىال بار بىر ئۇكىمىز بار.  ئۇ كومپيۇتېر يۇمشاق دېتالى كەسپى بىل

ەنە شۇنداق مائاش مىڭ دولالردىن ئاشىدۇ.  جۇڭگودا ئالغان باكالۋۇرلۇق ئۇنۋانى بىلەن ئ 120ھازىرقى يىللىق مائاشى 

 ئېلىپ ئىشلەيدىغانالرمۇ بار.

ىتىدىكى ركئۆز شى»كىشىلەرنى خىزمەتكە ئېلىشقا قارىغاندا، « خىزمەت تەجرىبىسى بار»روشەنكى، شىركەتلەر 

 ئەنە« تچىلەرئوقۇغۇچى خىزمە»كىشىلەرنى خىزمەتكە ئېلىشنى تېخىمۇ ياخشى كۆرىدۇ.  « خىزمەتلەردە تەجرىبىسى بار

 شۇنداق شەرتلەرنىمۇ ھازىرلىغانالر ھېسابلىنىدۇ.

ە ئۇالرنى پۇرسەتلىرىگە مۇۋاپىق ئادەم تېپىش، ئۇالرنى تالالش، ۋ« ئوقۇغۇچى خىزمەتچىلەر»شىركەتلەرنىڭ 

ۇنداق ەربىيىلەش ئىشلىرىنى ئېلىپ بېرىشى، ئۇالرنىڭ كەلگۈسىگە مەبلەغ سېلىش جەريانى بولۇپ، ئۇالر ئاشت

ارىتىشقا تەييارالنغان خىزمەتچىلەرنى ئىشقا قوبۇل قىلىش ئارقىلىق، ئۆزلىرى سالغان مەبلەغ ئۈچۈن قىممەت ي

 تىرىشىدۇ.  

 

 ئاخىرقى سۆز .3

رسىلەر دېگەندەك ئىلغار نە« ئوقۇغۇچى خىزمەتچىلەر ئىش ئورنى»داق مەن ھەر قېتىم ئامېرىكىدىكى مۇشۇن

ۇنداق ئ ىق ھەققىدىمۇ كۆپ ئويلىنىمەن. تونۇشتۇرماسل-ئۈستىدە ئويالنغاندا، مەن ئۇالرنى ۋەتەندىكىلەرگە تونۇشتۇرۇش

 ۆزى ياخشىالش، ئبولۇشتىكى سەۋەب، ھازىر ۋەتەندىكى ئۇيغۇر ياشلىرى ئۈچۈن ئۆزى ياخشى كۆرىدىغان كەسىپنى تال

ىلىك ئالىي دەرىج»قىالاليدىغان كەسىپنى تالالش، ۋە ئۆزى ياخشى كۆرىدىغان ئىدارە ياكى شىركەتنى تالالش دېگەندەك 

ئانىسىنى -ئاساسەن مەۋجۇت ئەمەس.  كۆپلىگەن ياشالر مائاش بېرىدىغان بىر خىزمەتنى تېپىپ، ئاتا« پۇرسەتلەر

اليدۇ.  ، دەپ ھېسابمەسئۇلىيىتىدىن ئازاد قىلىشنىڭ ئۆزىنىال بىر چوڭ بەختلىك ئىشئۆزىنى بېقىش يولىدىكى ئىقتىسادىي 

ئېلىش ئۈچۈن بارغاندا، مەنمۇ ئاشۇنداق « قايتا تەربىيە»وتتۇرىنى پۈتتۈرۈپ، يېزىغا يىلى تولۇق ئ-1976مەن 

ڭلىنى ۆكسىڭىلالرنىڭ -قان ئىنىھېسسىياتتا بولغان ئىدىم.  شۇڭالشقا مەن ۋەتەندىكى خىزمەت تېپىش يولىدا قىينىلىۋات

ىمەن ۋە ۈچۈن ئېچىنناھايىتى ئوبدان چۈشىنىمەن.  ھەمدە ئۇالرنىڭ ئۆز ئىرادىسى بىلەن مۇناسىۋەتسىز بولغان تەقدىرى ئ

كى پ كەتمەسلىئازابلىنىمەن.  مەن يۇقىرىدا تونۇشتۇرغان ئىشالر ۋەتەندىكى ئۇيغۇر جەمئىيىتىگە ئەينەن ماس كېلى

ىدە بىر ۇقىرىقىدەك ئىشالرنى يولغا قويۇش ھەققيكارخانىلىرى -شارائىتى بار بىر قىسىم ئۇيغۇر شىركەت مۇمكىن.  ئەمما

قوبۇل قىلىپ،  نى ئۆزىمىزئاز ئىزدىنىپ باقسا بولىدۇ، دەپ ئوياليمەن.  ئاخىرقى ھېسابتا بىز باشقىالرنىڭ ئىلغار نەرسىلىرى

 ۈرۈشىدۇ.ەك.  چۈنكى، بۇ دۇنيانىڭ ئىشلىرى ئەنە شۇنداق يئۆزىمىزنىڭ ھالىدىن ئۆزىمىز خەۋەر ئېلىشىمىز كېر
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ئوقۇغۇچىالر »ئۆتكۈزۈلگەن  ئاۋغۇست كۈنى-4يىلى -2015مەن مەزكۇر ماقالىنىڭ ئاخىرىغا بىزنىڭ ئىدارىدە 

 پائالىيىتىنىڭ يەنە بىر قىسىم كۆرۈنۈشلىرىنى قوشۇپ قويدۇم.« ەتقىقات كۆرگەزمىسىت-ئىلمىي

 

 لىرى:رىيالېپايدىلىنىش مات

 [ در. چارلەس ئەالچى، دىرەكتور ئوف جپل1]

http://www.jpl.nasa.gov/about/bio_elachi.php 

 

 [ چارلەس ئەالچى2]

https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Elachi 

 

 [ ۋھي ئارە ئىنتەرنشىپس سو ئىمپورتانت؟3]

http://www.cnn.com/2010/LIVING/worklife/04/14/cb.why.internships.important/ 
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 «اشتى تەتقىقات كۈنىئ-دوكتۇر»ناسادىكى 

 كۈنى-28اينىڭ ئ-8يىلى -2015

 

 

ج پ ل دىكى »ى ج پ ل دە اۋغۇست كۈنى )يەنى ئالدىنقى  سەيشەنبە كۈنى( ناسا مەركىزئ-18بۇ يىل 

ازىر ج پ ل دەپ ئاتىلىدىغان بىر پائالىيىتى ئۆتكۈزۈلدى.  بۇ پائالىيەتتە ھ« رنىڭ تەتقىقات كۈنىئاشتى خادىمال-دوكتۇر

ى بىر يىل نەپەرگە يېقىن تەتقىقاتچىالر ئۆزلىرى ئالدىنق 50ىلمىي تەتقىقات ئېلىپ بېرىۋاتقان ئئاشتى بولۇپ -دە دوكتۇر

ويۇپ، ج پ ل ق( شەكلىدە كۆرگەزمىگە posterا كەلتۈرگەن ئىلمىي تەتقىقات نەتىجىلىرىنى تام گېزىتى )ئىچىدە قولغ

ن، بىزنىڭ دىكى باشقا خادىمالرنىڭ كۆزدىن كەچۈرىشىگە سۇندى.  بەش سائەت داۋامالشقان بۇ پائالىيەتتىن كېيى

اھاالپ، جىلىرىنى بالش كومىتېتى بۇ تەتقىقات نەتىئىدارىدىكى بىر گۇرۇپپا مۇتەخەسسىسلەردىن تەركىپ تاپقان بىر باھا

ى نەق ئىگىلىرىن ھەر بىر كاتېگورىيەنىڭ ئىچىدىن بىردىن ئەڭ ياخشى تەتقىقات نەتىجىسىنى تالالپ، ئاشۇ تەتقىقاتنىڭ

 مەيداندا مۇكاپاتلىدى.  

 بۇ قېتىمقى تەتقىقات كۆرگەزمىسى تۆۋەندىكى كاتېگورىيەلەردىن تەركىپ تاپقان:

 ترونومىيىلىك فىزىكا ۋە كائىنات ئىلمىئاس--

 يەر شارى ئىلمى--

 تىدىكى ھاياتلىقالرنى بايقاشپالنېتا ئىلمى ۋە تاشقىي پالنې--

 ە ئىنژېنېرلىق ۋئۈسكۈنىلەر، -يېڭى تېخنولوگىيە، ئەسۋاب--

 

 ىگە قويدى. لىرىنىڭ تەتقىقات نەتىجىلىرىنى كۆرگەزمئاشتىالر ئۆز-نەپەر ئەتىراپىدىكى دوكتۇر 50بۇ قېتىم 

ناسا ھەر يىلى خېلى كۆپ مىقتاردىكى تەتقىقات خىراجىتىنى ناھايىتى كۈچلۈك رىقابەت ئاساسىدا ئالىي مەكتەپ 

( research grant« )تەتقىقات پۇلى»پروفېسسورلىرى ۋە ناسادىن باشقا تەتقىقات ئورۇنلىرىدىكى تەتقىقاتچىالرغا 

ىر قىسىم پروفېسسورالرنى ج پ ل غا كېلىپ، بىر مەزگىل ئىلمىي تەتقىقات سۈپىتىدە تەقسىم قىلىپ بېرىدۇ.  شۇنداقال ب

بىلەن شۇغۇللىنىشقا ئورۇنالشتۇرىدۇ.  بەزىدە ئاشۇنداق پروفېسسورالرنىڭ قولىدا ئوقۇۋاتقان دوكتۇرلۇق ئوقۇغۇچىلىرى 

ئىلمىي تەتقىقات بىلەن  بىزنىڭ ئىدارىگە كېلىپ، بىزنىڭ ئىدارىدىكى بىرەر خادىمنىڭ يېتەكچىلىكىدە بىر مەزگىل

شۇغۇللىنىدۇ.  ئۇنىڭدىن باشقا ھەر يىلى خېلى كۆپ ساندىكى يېڭىدىن دوكتۇرلۇق ئۇنۋانىغا ئېرىشكەن ياشالر 

ئىككى يىل ئىلمىي تەتقىقات بىلەن شۇغۇللىنىدۇ.  -ئاشتى ساالھىيىتى بىلەن بىزنىڭ ئىدارىگە كېلىپ، بىر-دوكتۇر

نىڭ ئىچىدىكى بىزنىڭ ئىدارىدە ئىشلەشكە شەرتى توشىدىغان )مەسىلەن، ئامېرىكا تەتقىقات مەزگىلى توشقاندا ئۇالر

گراژدانلىقى بار بولغان( بىر قىسمىنى بىزنىڭ ئىدارە خىزمەتكە ئالىدۇ.  بۇرۇن ئاشۇنداق بىر ياش تۈركىيەدىن بىزنىڭ 

شىپ تۇرغان ئىدۇق.  ئىككى يىلدىن پات چۈشلۈك تاماقنى بىللە يىگەچ پاراڭلى-ئىدارىگە كەلگەن بولۇپ، ئىككىمىز پات

كېيىن ئۇ تەتقىقاتىنى تامامالپ، كالىفورنىيەدىكى بىر ئالىي مەكتەپنىڭ پروفېسسورلۇقىغا ئىلتىماس قىلدى  )ئامېرىكا 

كاتېگورىيىسى بويىچە « ئاالھىدە مۇتەخەسسىس»يۇقىرى دەرىجىلىك ئۇنۋانىغا ئىگە بىر قىسىم چەت ئەللىكلەرنىڭ 

مۇتەخەسسىسنىڭ بىرى بولۇپ،  3ژدان بولىشىغا يول قويىدۇ(.  مەن بۇ ئىش ئۈچۈن تەلەپ قىلىنغان ئامېرىكىغا گرا

يېزىپ بەرگەن.  ئۇ ياش ئاخىرى ئاشۇ يول « تەشەببۇس خېتى»ھەلىقى تۈركىيەلىك ياش ئۈچۈن ئامېرىكا ھۆكۈمىتىگە 
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ئۇنىڭ بىلەن چۈشلۈك تاماقنى بىللە يەپ  بىلەن ئامېرىكىدا پروفېسسور بولۇپ قېلىپ قالدى.  مەن ئەينى ۋاقىتتىكى

ئۆتكۈزگەن كۈنلەرنى تولىمۇ سېغىندىم.  مەن ھازىر ج پ ل گە يەنە بىرەر ئۇيغۇرنىڭ خىزمەتكە كىرىشىنى تەقەززالىق 

بىلەن كۈتىۋاتىمەن.  بىزنىڭ ئىدارىگە كىرىپ ئىشلەشكە شەرتى توشىدىغان قېرىنداشالر بار بولسا، ئۇالرنىڭ مەن بىلەن 

 قىلىشىشىنى ئۈمىد قىلىمەن.ئاال

چى بولۇپ ەسمىي خىزمەتئاشتى ياكى ر-ئامېرىكا بىر قىسىم دۆلەتلەرنىڭ گراژدانلىرىنىڭ ناسادەك ئورۇنالردا دوكتۇر

ئاشتى -وكتۇردئىشلىشىگە يول قويمايدۇ.  جۇڭگو گراژدانلىرى ناساغا رەسمىي خىزمەتچى بولۇپ كىرەلمەيدۇ.  ئەمما 

ىشلەشكە شەرتى توشىدىغان قېرىنداشالر ئئاشتى بولۇپ -رۇنى بىلمەيدىكەنمەن. ئەگەر دوكتۇيوق، مەن ئ-بوالالمدۇ

ىكى تور سا، تۆۋەند)مەسىلەن، جۇڭگودىن باشقا دۆلەتلەرنىڭ گراژدانى بولغان ياكى ئامېرىكا نوپۇسىغا ئۆتكەن( بار بول

 بېتى ئارقىلىق مۇشۇ پروگراممىغا ئىلتىماس قىلىپ باقسا بولىدۇ:

https://postdocs.jpl.nasa.gov/ 

 

 «قارا ئۆڭكۈر»ۋە « قاراڭغۇ ماددا»مەن بۇ قېتىمقى تەتقىقات كۆرگەزمىسىنى بىر قۇر كۆرۇپ چىقتىم.  ئۇنىڭدا 

 اتئاشتى تەتقىق-ھەققىدىكى تەتقىقاتالر خېلى چوڭ سالماقنى ئىگىلەيدىكەن.  تۆۋەندىكىسى ئاشۇ كۈندىكى دوكتۇر

 ىلەن تارتىۋالغان بىر قىسىم كۆرۈنىشلىرى.  كۆرگەزمىسىنىڭ مەن يانفۇن ب

 

 

  
 



 

 

 غەرب مائارىپىدىكى يېڭىلىق ۋە ئىلغارلىقالر

116 

 

 

 

 ستىۋىن خاۋكىڭغا ياردەم قىلىۋاتقان يېڭى تېخنىكىالر

 كۈنى-21اينىڭ ئ-8يىلى -2015

 

 

ڭ شىركەت بار دەپ ئاتىلىدىغان بىر چو« Intel»ئامېرىكا كالىفورنىيە شتاتى كرېمنىي جىلغىسىدا ئىنگلىزچە 

كومپيۇتېر »دەپ ئاتىلىدىغان « CPU»ئاساسلىق مەھسۇالت ئىنگلىزچە  بولۇپ، ئۇ ئىشلەپچىقىرىدىغان

 دىن ئىبارەت.  مېنىڭ 中央处理器, Central Processing Unit) مەركىزىي بىرتەرەپ قىلغۇچ ( «مېڭىسى

ۆپرەكىنى مۇشۇ كپىرسەنتىدىن  70سىنىڭ « CPU»بىلىشىمچە ھازىر پۈتۈن دۇنيا مىقياسىدا ئىشلىتىلىۋاتقان كومپيۇتېر 

 ىركەت ئىشلەپ چىقىرىدۇ.ش

نىڭ « پەرەز بويىچە ھېسابالش تەجرىبىخانىسى»( ئاشۇ شىركەتتىكى ئاۋغۇست كۈنى-20يىلى -2015بۈگۈن )

رتۇق ۋاقىتتىن بۇيان يىلدىن ئا 10دىرېكتورى، باش ئىنژېنېر، دوكتور الما ناچمان ناسا مەركىزى ج پ ل غا كېلىپ، ئۇالر 

 ەردى.ن دوكالت بتىۋىن خاۋكىڭغا قانداق ياردەم قىلىۋاتقانلىقى ھەققىدە بىر مەيدادۇنياغا داڭلىق فىزىكا ئالىمى س

 بۇ ئىشنىڭ ئارقا كۆرۈنىشى مۇنداق ئىكەن:  ج پ ل دىكى فىزىكاشۇناس، دوكتور شولەھ نىكزاد

(Shouleh Nikzad بىر قانچە يىلدىن بۇيان ئامېرىكا )«ش ۋاالمېڭە خەرىتىسىنى ئىشلەپ چىقىش ۋە مېڭىنى دا

بولۇپ،  ( نىڭ رەئىسلىك ۋەزىپىسىنىمۇ ئۆتەۋاقتانSociety of brain mapping and therapeutics« )جەمئىيىتى

نى ستىۋىن خاۋكىڭغا بېرىدۇ.  « ت ۋە خىزمىتىگە ئۆزىنى ئاتاش نەمۇنىسى مۇكاپىتىجاسارە»يىلى -2014بۇ جەمئىيەت 

ياردەم  ن خاۋكىڭغاارلىق بىر گۇرۇپپا مۇتەخەسسىسلەرنىڭ ستىۋىشۇ چاغدا دوكتور نىكزاد ئىنتېلدىكى دوكتور ناچمان قات

بىلەن ج پ  دۇ.  شۇنىڭقىلىدىغان بىر قىسىم يېڭى تېخنولوگىيىلەرنى ۋۇجۇتقا كەلتۈرۈش يولىدا تىرىشىۋاتقانلىقىنى ئاڭالي

ان دوكالت ە بىر مەيدھەققىدل دىكى نىكزاد ئىنتېلدىكى ناچماننى بۈگۈن بىزنىڭ ئىدارىدە ئۆزلىرى قىلىۋاتقان يېڭىلىقالر 

 بېرىشكە تەكلىپ قىلىدۇ.

( دەپ ئاتىلىدىغان Motor neurone disease« )ھەرىكەت نيۇرون كېسىلى»ىلى ي-1963ستىۋىن خاۋكىڭ 

ەرەز قىلغان.  ئەمما پيىلال ياشىيااليدۇ، دەپ  2بىر خىل كېسەلگە گرىپتار بولغان بولۇپ، دوختۇرالر ئەسلىدە ئۇنى يەنە 

ئايالندى.   ىق ئالىمغارغىچە ياشاپال قالماي، كائىنات فىزىكاشۇناسلىقى جەھەتتە ھازىرقى زاماندىكى بىر ئەڭ داڭلئۇ ھازى

ىڭ ۈز تېرىسىنيئۇنىڭ پۈتۈن بەدىنى ئاساسىي جەھەتتىن پالەچ بولسىمۇ، پەقەت قول بارماقلىرىنىڭ ئازىراق ھەرىكى، 

ە ۋەييارالش، يۇتېردىكى ھۆججەتلەرنى ئېچىش، خەت ئۇرۇپ نۇتۇق تھەرىكىتى، ۋە كۆزىنىڭ ھەرىكىتىگە تايىنىپ، كومپ

ېيىشىچە، ئۇ اچماننىڭ دئاالھىدە ياسالغان ئەسۋابالرغا تايىنىپ سۆزلەش قاتارلىق ئىشالرنى قىلىپ كېلىۋېتىپتۇ.  دوكتور ن

مىنۇتقىچە  4.5نۇتتىن مى 3.5قاراپ تۇرغاندا ستىۋىن خاۋكىڭنىڭ كومپيۇتېردىكى بىر پارچە ھۆججەتنى ئېچىشى ئۈچۈن 

ى ئازلىتىپ، ھەرىكىتىن ۋاقىت كېتىپتۇ.  ھازىر ئىنتېلدىكى ناچمان قاتارلىق بىر گۇرۇپپا مۇتەخەسسىسلەر ستىۋىننىڭ بارماق

گە ئوخشاش كومپيۇتېردىكى ھۆججەتلەرنى ئېچىش ۋە خەت ئۇرۇش قاتارلىق مەشغۇالتنى يۈز تېرىسى ۋە كۆز ھەرىكىتى

 تىپتۇ.نىپ ئېلىپ بارىدىغان يېڭى تېخنىكىالرنى ۋۇجۇتقا كەلتۈرۈش يولىدا تىرىشىۋېباشقا نەرسىلەرگە تايى
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يىلى ستىۋىن -2014كىشى( -1دىكى فىزىكاشۇناس، دوكتور نىكزاد خانىم )ئالدىنقى قۇر سولدىن  رەسىم: ج پ ل-1

 خاۋكىڭغا مۇكاپات بەرگەن ۋاقىتتىكى بىر كۆرىنىش.

 

ى تېخنىكىسىغا ئائىت تۆۋەندىك« پەرەز بويىچە ھېسابالش» باشقا ئىشلەپچىقىرىشتىن « CPU»ئىنتېل 

 ساھەلەردە ئىلمىي تەتقىقات ئېلىپ بېرىۋېتىپتۇ:

 ئىنفرا قىزىل نۇرلۇق سەزگۈچ--

 چوڭقۇرلۇق كامېراسى--

 سۆزنى ئالدىن پەرەز قىلىش--

 يۈزدىكى ئىپادىلەرنى تونۇش--

 سۆز تونۇش--

 برىكمە سۆز ياساش--

 ا ئەگىشىشتىكىلىپ قاراشق--

 مېڭە كومپيۇتېرى بىلەن تۇتاشتۇرغۇچى--
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 م: يۇقىرىدىكى تىزىملىكنىڭ ئىنگلىزچىسى.رەسى-2

 

 

 ەسىم: ج پ ل دىكى نىكزاد خانىم بۈگۇنكى دوكالت ئۈچۈن كىرىش سۆز سۆزلەۋاتقان كۆرىنىش.ر-3

 

ندا يازغان تۆۋەندىكى خەتنى مەن بۈگۈن ناھايىتى كۆپ ئويالندىم.  ھەمدە ۋەتەندىكى بىر ئىنىمىز ماڭا يېقى

ئەسلىدىم.  ھازىر دۇنيا ئۇچقاندەك تەرەققىي قىلىۋاتىدۇ.  ستىۋىن خاۋكىڭدەك بەزى پالەچ ئادەملەر داۋاملىق يېڭىلىق 

يارىتىش ئۈچۈن يېڭى تېخنولوگىيىگە تايىنىپ ئىش ئېلىپ بېرىۋېتىپتۇ.  ئەمما بىزنىڭ بىر قىسىم ياش ئەۋالتلىرىمىز 

ە ئىش بىلەن ھاماقەتلىكنىمۇ پەرقلەندۈرەلمەي، ئۆمرىنى بىھۇدە ئۆتكۈزگىلى تۇرۇپتۇ.  ۋاقىت بىر تال تېخىچە ئاقىالن
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ئاتقان ئوققا ئوخشايدۇ.  ئۇ بىر كەتكەنچە ئىككىنچى قايتىپ كەلمەيدۇ.  مەن بۇرۇنقى يازمىلىرىدا ئۆزۈم باشالنغۇچ ۋە 

قايتا تەربىيە ئالغان ۋاقىتتىكى ئەھۋالنى، ۋە ئالىي مەكتەپتە ئوتتۇرا مەكتەپتە ئوقۇغان ۋاقىتتىكى ئەھۋالنى، يېزىدا 

ئوقۇغان ۋاقىتتىكى ئەھۋاللىرىمنى سۆزلەپ بەردىم.  مەن ھازىر ئوپتىكا ئىلمى ۋە ئوپتىكا ئىنژېنېرلىقى بىلەن 

« سىماكسۋېل تەڭلىمى»ۋە « ماگنېت مەيدانى ۋە دولقۇنى-ئېلېكترو»شۇغۇللىنىمەن.  ئوپتىكا ئىلمىنىڭ ئاساسى 

ئېلېكترونىكا كەسپىدە ئوقۇغان ۋاقتىمدا يۇقىرىدىكى -دېگەنلەردىن ئىبارەت بولۇپ، مەن شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتىدە رادىئو

دەرسلەرنى ئۆتەلەيدىغان ئوقۇتقۇچى مەۋجۇت بولمىغان.  شۇڭالشقا بىر ئوقۇتقۇچى بىزگە ماكسۋېل تەڭلىمىسىنى 

دەرسلەرنى تاماملىغان ئىدۇق.  مەن كېيىن شاڭخەي قاتناش  يادالدقۇزۇپ، شۇنىڭدىن ئىمتىھان ئېلىپ، ئاشۇ

ماگنېت مەيدانى كەسپىدە بىر يىل بىلىم ئاشۇردۇم.  ياپونىيە ۋە ئامېرىكىدىكى ئوقۇش ۋە -ئۇنىۋېرسىتېتىگە بېرىپ، ئېلېكترو

شلەۋاتىمەن.  ناچار تەتقىقات ئىشلىرىنى ئاشۇ ئاساسىمغا تايىنىپ ئېلىپ باردىم.  ھازىرمۇ ئاشۇ ئاساسقا تايىنىپ ئى

مائارىپ شارائىتىدا سەۋىيىسى تۆۋەن دەرسلەرنى پۇختا ئۆگىنىپ مېڭىش ۋاقىتنى ھېچ نېمە ئۆگەنمەي بىكار 

ئۆتكۈزىۋېتىشتىن مىڭ ھەسسە ياخشى.  مەن بىزنىڭ ياش ئەۋالدلىرىمىزنىڭ بىر ئاز ئويغىنىشىنى، ھاماقەتلىك قىلماي، 

 قىلىمەن.  پەقەت شۇنداق قىلغاندىال مىللەتنىڭ گۈللىنىشىگە ئۈمىد تۇغۇلىدۇ.ئاقىالنە ئىش قىلىشىنى تولىمۇ ئۈمىد 

 
 ەسىم: ئىنتېلدىن كەلگەن ناچمان خانىم دوكالت بېرىۋاتقان بىر كۆرىنىش.ر-4

 

 

 لدىكى مۇتەخەسسىسلەر ستىۋىن خاۋكىڭ بىلەن بىللە ئىشلەۋاتقان ۋاقىتتىكى بىر كۆرىنىش.رەسىم: ئىنتې-5
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 مۇن.  تېلدە ئېلىپ بېرىلىۋاتقان بىر تەتقىقات ھەققىدىكى مەزرەسىم: ئىن-6

 

 تۆۋەندىكىسى ماڭا ۋەتەندىن كەلگەن بىر پارچە خەت:

وللىسىڭىز يئەركىنكا، مۇشۇ بالىالرنىڭ بولۇپمۇ ئالىي مەكتەپ ئوقۇغۇچىلىرىنىڭ ئۆگىنىشى توغرىسىدا تېما 

ئارىپىغا ۇڭگونىڭ ماجتى تۆۋەن، ئۇالر بۇنىڭ سەۋەبىنى پۈتۈنلەي بوالتتى. ھازىر بالىالرنىڭ ئۆگىنىش قىزغىنلىقى ناھايى

كىنىڭ گىنەلمەسلىئارتىپ قويىدۇ. ئاز بولمىغان كىشىلەرنىڭ نەزىرىدە ئۇالرنىڭ ئىمتىھاندىن ئۆتەلمەسلىكى، ياخشى ئۆ

ن ئىشنى ىزىغىدىغاى قسەۋەبى تىرىشماسلىقىدا ئەمەس، بەلكى جۇڭگونىڭ مائارىپىدا، ئۇالرچە ئۇالر ئامرىكىدا بولسا ئۆز

ەمىش. نى قىلىۋېتقىلىپ )بىراق ئۇالرنىڭ كۆپىنچىسى ئۆزىنىڭ نېمىگە قىزىقىدىغانلىقىنى ئۇقمايدۇ( غايەت زور ئىشالر

ى اليدۇ، تېخھەتتا بىر قىسىم ئوقۇغۇچىالر ئىمتىھاندىن ئۆتەلمەسلىكنى، ئۆگەنمەسلىكنى ئۆزىنىڭ دانالىقى ھېساب

ائارىپىدا مولسا كاللىسى يۈيۈلۈپ كەتكەن دەپ زاڭلىق قىلىدۇ. ئەمەلىيەتتە جۇڭگو ئۆگىنىشى ياخشى كىشىلەرنى ب

 ىففىرىنسيالدئىنتېگرال بىلەن كەمچىللىك بار، لېكىن بىرگە بىرنى قوشسا جۇڭگودىمۇ ئامرىكىدىمۇ ئىككى بولىدۇ، 

ىمۇ ، گە. جۇڭگودخشاشال كۈچكە ئىجۇڭگودىمۇ ، ئامېرىكىدىمۇ ئوخشاش. نيۇتوننىڭ قانۇنى جۇڭگودىمۇ، ئامېرىكىدىمۇ ئو

ىڭ قاتارلىقالرنى ئۆگىنىش كېرەك. پەقەت بىزن JAVA، PHPتىل،  Cئامېرىكىدىمۇ پروگرامما تۈزۈش ئۈچۈن 

دە جۇڭگونىڭ نىڭ نەزىرىماركسىزمنى ئارتۇق ئۆگىنىدىغانال يېرىمىز بار، باشقا بىلىملەر ھەممىسىال ئوخشاش. بىراق بەزىلەر

 مايدۇ. ھەممە نېمىسىال بول

لىسەم بۇ يىل ئوقۇش پۈتتۈرمەكچى بولغان بىر نەچچە مەكتەپداش ئىنىم ئوقۇش پۈتتۈرەلمىدى، ئەيىب 

ورخانىغا تنىڭ كۈندە قايىل بولماي گۇناھنىڭ مائارىپتا ئىكەنلىكىنى ئېيتتى، مەن گۇناھنىڭ مائارىپتا ئەمەس، ئۇالر

ناچارلىقى،  ردا ئوقۇۋالغان جۇڭگونىڭ مائارىپىنىڭئوينىغانلىقىدا ئىكەنلىكىنى دېسەم، تورال« 英雄联盟» كىرىپ

 دى، دېققەتبۇ خىل ئەھۋال خىلىال ئەۋج ئېلىپ قال چەتئەلنىڭ مائارىپىنىڭ ئېسىللىكى توغرىسىدا دەرس سۆزلىدى.

ۇ مئىنكاسالردى قىلدىڭىزمىكىن، تورالردىمۇ ھەدېسىال ئوقۇمىغانالر يازغان ئوقۇغانالرنى ئەيىپلەيدىغان تىما كۆپ،

 اتال ئوقۇمىغان دانالىقىنى پەش قىلىپ ئوقۇغانالرنى زاڭلىق قىلىپ قويىدۇ.پ-پات
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شۇنداق.  دۇنيادا مۇكەممەللىك مەۋجۇت ئەمەس، جۇڭگو مائارىپىدا كەمچىللىك بار، چەتئەل مائارىپىمۇ ھەم

ر بېرىدۇ، غا ئېتىباىمتىھانجۇڭگونىڭ مائارىپىنى ئىمتىھان مائارىپى دەپ ئەيىپلىگەن بىلەن، خاتاالشمىسام چەتئەلدىمۇ ئ

وبۇل قغۇچىالرنى خارۋارد، ماسسا چۇستىس، ئوكىسائورد قاتارلىق داڭلىق مەكتەپلەرمۇ ئىمتىھان نەتىجىسى يۇقىرى ئوقۇ

شى ياخشى قىلىدۇ، ھەرگىز ئىمتىھاندىن ئۆتەلمىگەنلەرنى ئەمەس. تاشپوالتكاممۇ بىر تېمىدا ئامرىكىدا ئۆگىنى

الرنىڭ غانلىقتىن، تېخىمۇ ياخشىسىنى قوبۇل قىلىش ئۈچۈن نومۇرى يۇقىرى ئوقۇغۇچىئوقۇغۇچىالر بەك كۆپ بول

 سى مۇھىم.دەرستىن سىرتقى پائالىيىتىنى سېلىشتۇرىدۇ دېگەن، دېمەك ئەڭ ئاۋۋال نەتىجە، يەنى ئۆگىنىش نەتىجى

ك قىلىپ يانكەشلىچەتئەلگە چىققانالر دامدام قىلىمەن دەپ ھەددىدىن ئارتۇق ماختاپ، بۇ يەردىكىلەرگە زى

 قويىۋاتىدۇ. شۇڭا مائارىپ ئۆگىنىش توغرىسىدا ماقالە يازسىڭىز بوالتتى.

 

 رىياللىرى:ېپايدىلىنىش مات

 ]1[ http://www.worldbrainmapping.org/about-sbmt 

 

[2] Welcome to the Society for Brain Mapping and Therapeutics 

http://www.worldbrainmapping.org/ 

 

[3] Stephen Hawking 

http://www.hawking.org.uk/ 

 

[4] Society for Brain Mapping & Therapeutics Announces "Beacon of Courage and 

Dedication Award" to Professor Stephen Hawking at Black Tie Gala on Saturday, 

March 7 

http://www.prnewswire.com/news-releases/society-for-brain-mapping--therapeutics-

announces-beacon-of-courage-and-dedication-award-to-professor-stephen-hawking

-at-black-tie-gala-on-saturday-march-7-300045701.html 
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 تېز كىتاب ئوقۇش ماھارىتى ھەققىدە

 كۈنى-8اينىڭ ئ-1يىلى -2016

 

 

ۆۋەندىكى ئاستىغا ت دا ۋەتەندىكى بىر ئىنىمىز توردىكى مەن يوللىغان بىر پارچە ماقالىنىڭبىر قانچە ئاينىڭ ئالدى

 [:1ئىلتىماسنى ئىنكاس شەكلىدە يېزىپ قالدۇرۇپتۇ ]

بار  ىر سوئالىمرەھمەت سىزگە بىلىمخۇمار ئاكا. سىزنىڭ ماقالىڭىزنى كۆرمەي قالمايمەن. سىزدىن سورايدىغان ب»

ۈم. كىتابنى تېز ( دېگەن بىر مەزمۇننى كۆرد快速阅读ىالۋېتىپ، تېز سۈرئەتتە كىتاب ئوقۇش )ئىدى: مەن تورالرنى ئار

دىكەن، ۋە تېز ئوقۇيدىغىنى بىر مىنۇتتا بىر بەت ئوقۇي 6 - 5ئوقۇيدىغانالرنىڭ ئىچىدىكى سۈرئىتى ئاستا كىشىلەر مىنۇتىغا 

ىشىلەر بار ىنىدىغان كالر ئىچىدە ئوقۇماي كۆرۈپال چۈشكىتابنى ئوقۇپ بولىدىكەن. ئۇالرنىڭ دېيىشىچە، ئۇنداق ئوقۇيدىغان

يىلالردىن كېيىن باشلىنىپتۇ. سىز مۇشۇ ئىشنى بىلەمسىز؟ بۇ –70ئىكەن. ئۇ ماتېرىيالالردا دېيىلىشىچە، بۇنداق ئىش 

الالر تىرىيدىكى مادەپ ئويلىدىم. لېكىن بۇ مەزمۇن‹ نەدىمۇ ئۇنداق ئىش بولسۇن؟›راستمىدۇ؟ مەن بۇنىڭغا ئىشەنمىدىم، 

 م. بىرسىنىئىنتايىن كۆپ ئىكەن. توردا.تېخى ئىككى خەنزۇچە ئېلكىتابمۇ بار ئىكەن. ئۇنى چۈشۈرۈپ كۆرۈپ باقتى

كەن. مۇشۇ توغرىسىدا ئىزدىنىپ باقسىڭىز. ئەگەر راست يىلى يېزىپتى-1984دېگەن كىشى  加古德茨ياپونىيىلىك 

پ، دا قول ئۈزۈبىزمۇ قىالاليمىز. ئەگەر يالغان بولسا، ۋاقتىبولسا، بىزمۇ سىناپ باقساق. باشقىالر قىاللىغاننى 

 «ئاسماندىكى غازنىڭ شورپىسىغا نان چىلىمىسام.

 

اتىدىغان وڭ كىتاب سمەن يېقىندا كىتابنى تېز ئوقۇش ماھارىتى ھەققىدە بىر ئاز ئىزدىنىپ باقتىم. دۇنيادىكى ئەڭ چ

( دەپ كىرگۈزۈپ باقسام، جەمئىي speed reading« )تېز كىتاب ئوقۇش»غا « www.amazon.com»تور بېتى 

ر ەن ئاشۇ تونەتىجە چىقتى. يەنى، بۇ ھەقتە بېسىلغان ئىنگلىزچە كىتابالر خېلى كۆپ ئىكەن. تۆۋەندىكىسى م 9790

 بېتىدىن تاپقان بىر قىسىم كىتابالر: 

رەتنى رى بۇ ماھانىڭ كۆپىنچىلىمۇشۇ تېما ئۈستىدە يېزىلغان ئىنگلىزچە ماقالىلەرمۇ ناھايىتى كۆپ ئىكەن. ئۇالر

كەن. ى ئەمەس ئىكىشىلەرگە تەۋسىيە قىلىدىكەن. بەزىلىرىنىڭ بولسا بۇ ئۇسۇلغا بولغان قىزغىنلىقى ئانچە بەك يۇقىر

چە ماقالىنى پار 2مەن ئوقۇرمەنلەرنى تولۇق مەلۇمات بىلەن تەمىنلەش ئۈچۈن، مەزكۇر يازمىدا تونۇشتۇرۇش ئۈچۈن 

سلىرىدىكى . يەنە بىرى بولسا بۇ ئۇسۇلنىڭ ئىلمىي ئاسا[2]رى بۇ ئۇسۇلنى تەۋسىيە قىلىدۇ تاللىدىم. ئۇنىڭ بى

لىق پايدىلىنىشنى ئۈمىد قاراشتىن جان-. مەن ئوقۇرمەنلەردىن بۇ ئىككى خىل كۆز[3]يېتەرسىزلىكلەرنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ 

 قىلىمەن.
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 كى بىر قىسىم كىتابالر. ماھارىتى ھەققىدى« قۇشتېز كىتاب ئو»تور بېتىدىن تاپقان  Amazon.comرەسىم: -1

 

 . تېز كىتاب ئوقۇشقا توسالغۇ بولىدىغان ئامىلالر1

ش ئۈچۈن ئامېرىكىدا كىشىلەرنىڭ خىزمەت قىلىش ماھارىتىنى ئۆستۈرۈپ، كەسىپتە ئەڭ يۇقىرى پەللىگە چىقى

ېتى بار بولۇپ، ئۇ ( دېگەن بىر تور بmind tools« )كۆڭۈل قوراللىرى»كېرەكلىك بولغان بىلىملەر بىلەن تەمىنلەيدىغان 

الن مىليوندىن ئارتۇق كىشىلەرگە ياردەم قىلىدۇ. ئاشۇ تور بەتتە ئې 25ن. ئۇ ھازىر ھەر يىلى يىلى قۇرۇلغا-1996

سىم لىنىڭ بىر قىدېگەن تېمىدا بىر پارچە ماقالە بار بولۇپ، تۆۋەندىكىسى ئاشۇ ماقا« كىتابنى تېز ئوقۇش»قىلىنغان 

 .[2]مۇنلىرى مەز

ھارەتنى ىرى. بۇ ماكىتابنى تېز ئوقۇش ماھارىتى بىز ياخشىلىيااليدىغان ۋە ياخشىالشقا تېگىشلىك ماھارەتلەرنىڭ ب

ە تېخىمۇ ۋئۆستۈرۈش دېگىنىمىز ئۆزىمىز ئوقۇغان مەزمۇنالرنى چۈشىنىپ مېڭىش شەرتى ئاستىدا، كىتابنى تېزرەك 

 ئۈنۈملۈك ئوقۇش، دېگەننى بىلدۈرىدۇ. 

تاب ر ئادەم كىىتاب ئوقۇش ماھارىتى بىر ناھايىتى مۇرەككەپ ماھارەت بولۇپ ھېسابلىنىدۇ. ئالىمالر بۇرۇن بىك

 ئەمما ئۇالر ئوقۇغاندا، ئۇنىڭ ھەر ئىككى كۆزى بىر سۆزدىكى بىر ھەرپكە مەركەزلىشىدۇ، دەپ قاراپ كەلگەن ئىدى.

رگە )مەسىلەن، بىر باشقا ھەرپلە-پ كېلىدىغان باشقاھەر 2ھازىر ئادەمنىڭ ئىككى كۆزى بىر سۆزدىكى ئارىلىقى 

ھەرپنى  2كەزلىشىدۇ، دەپ قارىماقتا. ئۇالرنىڭ قارىشىچە ئادەمنىڭ مېڭىسى ئاشۇ ھەرپكە( مەر -4ۋە  -1سۆزدىكى 

 بىرلەشتۈرۈپ، بىر سۆزنى قۇراشتۇرۇپ چىقىدىكەن. 

ق كىتاب ياكى ۇ. شۇنداق بولغاندا بىر ۋاراسۆزنى ئوقۇيد 250كىشىلەر ئوتتۇرا ھېساب بىلەن ھەر بىر مىنۇتتا 

 ۋاقىت كېتىدۇ. مىنۇت 2 – 1ھۆججەتنى ئوقۇشقا 

 

ېقىپ، بدىكى ئىنتېرنېت ئىمتىھانى ئارقىلىق ئۆزۈمنى سىناپ  http://www.readingsoft.comئىالۋە: مەن 

 ىشتىم.نەتىجىگە ئېر سۆز ئوقۇيدىغان 215سۆز، يەنە بىر قېتىم بىر مىنۇتىغا  193بىر قېتىم بىر مىنۇتىغا 

 

سۆز ئوقۇيدىغان بواللىسىڭىز، سىز كىتاب ئوقۇش ۋاقتىڭىزنىڭ يېرىمىنى ئىقتىساد  500ئەگەر سىز مىنۇتىغا 
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 قىالاليسىز.

اخشىراق كىتابنى تېز ئوقۇشنىڭ يەنە بىر پايدىسى ئوقۇغان نەرسىنىڭ ئومۇمىي مەزمۇنىنى ئادەتتىكىدىن ي

 چۈشىنىشتۇر.

نىڭ ئادەت يېتىلدۈرۈش ئۈچۈن، چوقۇم كونا ئادەتنى تاشالش كېرەك. كىتاب ئوقۇشكىتاب ئوقۇشتا يېڭى 

 تۆۋەندىكىدەك يامان ئادەتلىرى ۋە ئۇالرنى تۈزىتىش ئۇسۇللىرى بار:

 (sub-vocalization( كاللىدا سۆزنىڭ ئاۋازىنى چىقىرىپ تۇرۇپ ئوقۇش )1)

ىچىدە لىڭىزنىڭ ئېتىپ، ھەر بىر سۆزنىڭ ئاۋازىنى كالسىز ئاۋازىڭىزنى سىرتقا چىقارمايسىز. ئەمما، كىتاب ئوقۇۋ

ىقىرىشنى چچىقىرىسىز. شۇنىڭ بىلەن سىزنىڭ كىتاب ئوقۇش سۈرئىتىڭىز ئاستىالپ كېتىدۇ. شۇڭا ئىچىڭىزدە ئاۋاز 

 توختىتىڭ.

 (Reading word-by-wordسۆز ئوقۇش )-( سۆزمۇ2)

نگەن ئاستىلىتىپال قالماستىن، جۈملىلەردە ئىپادىلەۆز ئوقۇش يالغۇز كىتاب ئوقۇش سۈرئىتىنى س-كىتابنى سۆزمۇ

وقۇغان ان كىشىلەر ئسۆز ئوقۇيدىغ-ئومۇمىي ئۇقۇمالرنى چۈشىنىش ئۈنۈمىگىمۇ سەلبىي تەسىر كۆرسىتىدۇ. كىتابنى سۆزمۇ

ن ئوقۇيدىغا مەزمۇندىكى سۆزلەرنى توپى بىلەن ئوقۇيدىغان كىشىلەردەك ياخشى چۈشىنەلمەيدۇ. شۇڭالشقا ھەر قېتىم

پ بولسا، سۆزلەرنىڭ سانىنى كۆپەيتىشكە تىرىشىپ بېقىڭ. سىز ھەر قېتىم ئوقۇيدىغان سۆزلەرنىڭ سانى قانچە كۆ

 سىزنىڭ ئوقۇش سۈرئىتىڭىزمۇ شۇنچە تېز بولىدۇ.

 (Inefficient eye motion( كۆز ھەرىكىتىدىكى ئۈنۈمسىزلىك )3)

تىپ، ، بىر قۇرنى ئوقۇپ تۈگىبىردىن يىغىپ-گە بىردىنكىتابنى ئاستا ئوقۇيدىغان كىشىلەر زېھنىنى ھەر بىر سۆز

ڭلىكنى كۆرەلەيدۇ. بۇ سانتىمېتىر كە 3.8ئاندىن كۆزىنى كېيىنكى قۇرغا يۆتكەيدۇ. ئادەمنىڭ كۆزى ئادەتتە بىرال ۋاقىتتا 

شنى دۇ. بۇ ئىسۆزگە توغرا كېلىدۇ. كۆپىنچە كىشىلەر كۆزىنىڭ قىرغىقىدا كۆرۈنىدىغان سۆزلەرنى ئوقۇماي 5 – 4كەڭلىك 

. شۇنداق ھەل قىلىش ئۈچۈن، يۈزىڭىزنى ئىختىيارىي قويۇۋېتىپ ياكى بوشاشتۇرۇپ، كۆرۈش دائىرىڭىزنى كېڭەيتىڭ

 اھارىتىڭىزقىلسىڭىز بىر ۋاقىتتا پەقەت بىرال سۆزنى كۆرۈشتىن بىر توپ سۆزنى كۆرىدىغان بولىسىز. مۇشۇنداق م

 كېتىسىز. ئۆسكەنسېرى كىتابنىمۇ تېز ئوقۇيدىغان بولۇپ

 (Regression( چېكىنىش )4)

ە شىلەر بەزىددېگىنىمىز ئوخشاش مەزمۇننى زۆرۈرىيىتى يوق ھالدا قايتىالپ ئوقۇشنى كۆرسىتىدۇ. كى« چېكىنىش»

قسىتىنى ا ئوقۇش مەبىر قانچە سۆز ياكى بىر قانچە جۈملىنى كەينىگە يېنىپ قايتىالپ ئوقۇپ، شۇ ئارقىلىق كىتابنى توغر

ماي، ىنىپ ماڭالدۇ. ئەگەر سىز ئاشۇنداق ئۇسۇلنى قوللىنىدىكەنسىز، سىز ئوقۇغان مەزمۇننى نورمال چۈشئىشقا ئاشۇرى

ر بولۇپ ەتئىي زۆرۈقئوقۇغان مەزمۇنالرغا بولغان چۈشەنچىڭىز ناچارلىشىپ كېتىدۇ. شۇڭالشقا بۇ نۇقتىغا دىققەت قىلىپ، 

تقان ۈن، ئوقۇۋاماڭ. چېكىنىپ ئوقۇش ئىشىدىن ساقلىنىش ئۈچقالمىسا، ئوقۇپ بولغان يەرنى كەينىگە يېنىپ قايتا ئوقۇ

« كلەش ئۇسۇلىئۆزىنى يېتە»يەرنى بىر بارمىقىڭىز ياكى بىر قەلەم بىلەن كۆرسىتىپ ماڭسىڭىزمۇ بولىدۇ. بۇ ئۇسۇل 

(meta guiding[ دەپ ئاتىلىدۇ )ىز ياكى ارمىقىڭ[. بۇنداق ئەھۋالدا سىزنىڭ ئوقۇش تېزلىكىڭىزنى ئاساسەن سىزنىڭ ب3

 قەلىمىڭىزنىڭ سۈرئىتى بەلگىلەيدۇ. 

 (Poor concentration( زېھىننى يىغالماسلىق )5)

تېلېۋىزورنى ئېچىپ قويۇپ كىتاب ئوقۇغاندا زېھىننى يىغقىلى بولمايدۇ. شۇڭالشقا كىتاب ئوقۇغاندا تاشقى 

يىغىش ئۈچۈن، بىرال ۋاقىتتا كۆپ  تەسىرلەرنى ئەڭ تۆۋەن دەرىجىگىچە ئازايتىش كېرەك. زېھىننى كىتابقا ئۈنۈملۈك

ئىشنى قىلىشقا ئۇرۇنماڭ. ھەمدە زېھىننى چاچىدىغان بارلىق سىرتقى تەسىرلەرنى يوق قىلىڭ. بۇ ئىش بىر ۋاقىتتا بىر 

قانچە سۆزلەرنى تەڭ ئوقۇپ مېڭىش ئۇسۇلى ئۈچۈن تولىمۇ مۇھىم. زېھنىڭىزنى كىتابقا يىغمىسىڭىز، بىر قانچە ۋاراقنى 
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ىڭىزمۇ، ئۇنىڭدىكى مەزمۇنالرنى ئانچە چۈشەنمەيسىز. يالغۇز تاشقى تەسىرنى كونترول قىلىپال قالماي، ئوقۇپ بولس

بۈگۈن كەچتە نېمە »ئىچكى تەسىرلەرنىمۇ كونترول قىلىڭ. ئەگەر سىز بىر تەرەپتىن كىتاب ئوقۇپ، يەنە بىر تەرەپتىن 

ىز ئوقۇغان ئۇچۇرالرنى مۇۋاپىق بىر تەرەپ قىاللمايسىز. دېگەندەك خىيالالرنى قىلىدىكەنسىز، س« تاماق ئەتسەم بوالر؟

كىتابنى ئىچىدە ئاۋاز چىقىرىپ تۇرۇپ ئوقۇغاندا، مېڭىنى ئوقۇغان نەرسىگە يىغقىلى بولىدۇ. شۇڭالشقا بەزى كىشىلەر 

 غىلى بولمايدۇ. ، دەيدۇ. ئەمما، ئۇنداق قىلغاندا كىتابنى تېز ئوقۇ«مەن تېلېۋىزور كۆرۈپ تۇرۇپمۇ كىتاب ئوقۇيااليمەن»

 (Approaching reading linearly( تەرتىپ بىلەن ئوقۇش )6)

ىلغاندا سىز قن. بۇنداق بىز كىتاب ئوقۇغاندا بىر سۆز، بىر جۈملە، بىر پاراگراف ۋە بىر بەتتىن ئوقۇشقا تەربىيىلەنگە

مۇن سىز ابتىكى مەزۋاقىتالردا كىت قوشۇمچە مەزمۇنغىمۇ يادرولۇق مەزمۇنالر بىلەن ئوخشاش مۇئامىلە قىلىسىز. كۆپىنچە

زدىن ۈرئەتتە كۆسبىلىشكە تېگىشلىك مەزمۇنالردىن خېلىال كۆپ بولىدۇ. شۇڭالشقا سىز ھەر بىر ۋاراقنى ناھايىتى تېز 

ارزۇسى اپتورنىڭ ئئئۆتكۈزۈپ، ئۇنىڭدىكى سىز ئۈچۈن مۇھىم جايلىرىنى تېز سۈرئەتتە تېپىپ چىقىڭ. سىزنىڭ بىر كىتابنى 

ن ېتىپ، ئاندىئوقۇشىڭىز شەرت ئەمەس. شۇڭالشقا مۇھىم ئەمەس جايلىرىنى بىر قېتىم تېز سۈرئەتتە ئۆتكۈزۈۋبويىچە 

سىڭىزمۇ لۇق ئوقۇمىدىققىتىڭىزنى مۇھىم يەرلەرگىال قارىتىڭ. مىسالالرنى ۋە باشقا بىر قىسىم بېقىندى مەزمۇنالرنى تو

 پ، ياخشى چۈشىنىۋېلىشقا توغرا كېلىدۇ. بولىدۇ. ئەمما بەزىدە مۇھىم جايلىرىنى قايتىالپ ئوقۇ

 

 . تېز كىتاب ئوقۇشنى مۇۋەپپەقىيەتلىك ئەمەلگە ئاشۇرۇشتا قىلىشقا تېگىشلىك ئىشالر2

دى شۇ ولدۇق. ئەمبيۇقىرىدا تېز كىتاب ئوقۇشقا توسالغۇ بولىدىغان ئامىلالر ھەققىدە بىر قىسىم چۈشەنچىگە ئىگە 

ر قايلى. ئۇالئەمەلگە ئاشۇرۇش ئۈچۈن قىلىشقا تېگىشلىك ئىشالرغا قاراپ با ئاساستا تېز كىتاب ئوقۇشنى ئۈنۈملۈك

 تۆۋەندىكىدىن ئىبارەت:

 كۆپ مەشىق قىلىش. --

 ىدىغان كىتابتىن باشالش.ئالدى بىلەن ئاسان چۈشەنگىلى بول--

ئەتتە ەممە كىتابالرنى ئوخشاش سۈرھ —وقۇغان كىتابنىڭ مەزمۇنىغا قاراپ ئوقۇش سۈرئىتىنى تەڭشەش ئ--

 ئوقۇشقا بولمايدۇ. 

رنىڭ انۇنىي ماتېرىيالالر، قولالنمىالر ۋە ئېرىڭىز ياكى ئايالىڭىزدىن كەلگەن خەتلەرنى ئوقۇغاندا، ئۇالق--

 مەزمۇنلىرىنى تولۇق ئوقۇماي، ئاتالپ ئۆتۈپ كېتىشكە بولمايدۇ.

ىرە لىش، باشقىالر بىلەن مۇزاكئوقۇپ ئۆتۈپ كېتىشال كۇپايە قىلمايدۇ. ئۇالرنى يادلىۋې بەزى مەزمۇنالرنى--

 قىلىش، ۋە ئانالىز قىلىشقا توغرا كېلىدۇ.

تىنى ارماق ياكى باشقا بىرەر نەرسە بىلەن ئوقۇۋاتقان يەرنى كۆرسىتىپ تۇرۇش ئارقىلىق كىتاب ئوقۇش سۈرئىب--

 تېزلەتكىلى بولىدۇ.

وقۇش دىن پەقەت مۇھىم جايلىرىنىال ئمۇننىڭ قۇرۇلمىسىنى ئالدى بىلەن بىلىۋېلىپ، ئانئوقۇماقچى بولغان مەز--

 ئارقىلىق، كىتاب ئوقۇش سۈرئىتىنى تېزلەتكىلى بولىدۇ.

نى ىتاب ئوقۇش تېزلىكىنى ئۆلچەش، ۋە ئۇنى يېزىپ قويۇش ئارقىلىق، كىتاب ئوقۇش سۈرئىتىدىكى ئىلگىرىلەشك--

 بىلىپ تۇرغىلى بولىدۇ.

 

ىنىۋالغىلى بولىدۇ. ئۇ ماھارەتنى يېتىلدۈرۈش ئۈچۈن، ئالدى كىتابنى تېز ئوقۇش بىر خىل ماھارەت بولۇپ، ئۇنى ئۆگ

بىلەن بۇرۇنقى ناچار ئادەتنى چۆرۈپ تاشالش كېرەك. ئۇنىڭدىن باشقا، يالغۇز كىتابنى تېز ئوقۇيدىغان بولۇش كۇپايە 

تئىينەزەر، كىتابنى قىلمايدۇ؛ سىز يەنە كىتابنى ئۈنۈملۈك ئوقۇيدىغان بولۇشىڭىز كېرەك. قانداق ئۇسۇلنى قوللىنىشتىن قە
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نېمە ئۈچۈن ئوقۇيدىغانلىقىڭىزنى ئەستىن چىقىرىپ قويماڭ، ھەمدە كىتاب ئوقۇش سۈرئىتىنى شۇنىڭغا ئاساسەن مۇۋاپىق 

 تالالڭ.

 

مەنبەدىكى -3ىنغان مەزمۇنالر. ئەمدى مەن مەنبەدىن ئېل-2دىكى « پايدىلىنىش ماتېرىياللىرى»يۇقىرىدىكىسى 

 نۇشتۇرىمەن.بىر قىسىم مەزمۇنالرنى تو

 

 . تېز كىتاب ئوقۇشقا ئائىت بىلىشكە تېگىشلىك باشقا مۇھىم ئىشالر3

مەن ھەر »سۆزنى ئوقۇيااليدۇ. ئەمما كىتابنى تېز ئوقۇيدىغانالر ئۆزىنى  400 – 200كۆپىنچە كىشىلەر بىر مىنۇتتا 

پ بېقىش ئەمەسمۇ بىلى-ىنمۇ، دەيدىكەن. شۇنداق قىلىش مۇمك«سۆزلەرنى ئوقۇيااليمەن 1700 – 1000بىر مىنۇتتا 

 ئۈچۈن، بىز بەزى مۇتەخەسسىسلەر بىلەن پاراڭلىشىپ باقتۇق. 

شالپ تەتقىق قىلىنىشقا باشلىغان بولۇپ، يېقىندا ئۇنىڭغا ئائىت يىلالردىن با-1950تېز كىتاب ئوقۇش ماھارىتى 

غان ئۇ ېالن قىلىنا باشلىدى. ئەمما ئيانفون ئەپلىرى كۆپلەپ ئىشلىنىپ، ئۇ ماھارەت قايتىدىن كۆپلەپ تىلغا ئېلىنىشق

 (San Diego)جەھەتتىكى ئىلمىي تەتقىقات نەتىجىلىرى ئانچە كۆپ ئەمەس. كالىفورنىيە ئۇنىۋېرسىتېتى سان دىئېگو 

ۈستىدە ئ( تېز كىتاب ئوقۇش ئۇسۇللىرى Keith Raynerشۆبىسىنىڭ پروفېسسورى، كۆز مۇتەخەسسىسى كىيس رېينېر )

 ىزغا جاۋاب بېرىپ، تۆۋەندىكىنى ئوتتۇرىغا قويدى:سورالغان سوئاللىرىم

ىر ۆزنىڭ ھەرىكەت قانۇنىيەتلىرىگە ئاساسلىنىپ تۇرۇپ مۆلچەرلىگەندە، ئالىي مەكتەپ ئوقۇغۇچىلىرى ھەر بك--

 گىچە بولغان سۆزلەرنى ئوقۇيااليدۇ. 400دىن  200مىنۇتتا 

ۇ بب ئوقۇش ئۇسۇللىرىنىڭ بىرى ھېسابالنسىمۇ، پ تۇرۇپ ئوقۇش تېز كىتابىر ماتېرىيالدىكى مەزمۇننى تالال--

، پ ئوقۇشنىئۇسۇلدا سىز كىتابنى تېز ئوقۇشنى ئۆگەنمەيسىز، بەلكى بىر بەتتىكى مەزمۇننىڭ قايسى قىسمىنى تالال

ىلغاندا ، ئۇنداق ققايسى قىسمىنى ئوقۇماي ئۆتۈپ كېتىشنى ئۆگىنىسىز. بىر قىسىم تەتقىقات نەتىجىلىرىنىڭ كۆرسىتىشىچە

 ىز ئوقۇغان نەرسىنىڭ كونكرېت مەزمۇنلىرىنى ئەستە ساقلىيالمايسىز.س

ېڭە دىن ئارتۇق سۆزنى ئوقۇماقچى بولسىڭىز، كۆز ھەرىكىتىنىڭ چەكلىمىسىگە ئۇچرايسىز. م 500ىر مىنۇتىغا ب--

 بىر تەرەپ قىالاليدىغان ئۇچۇر مىقدارىنىڭمۇ بىر چېكى بار.

ئەمما  تابنى تېزرەك ئوقۇيدىغان بولغىلى بولۇشى مۇمكىن،ئارقىلىق، كى كىتابنى ئىچىدە ئاۋاز چىقارماي ئوقۇش--

ىي ىنغان ئىلمئۇنداق قىلغاندا ئوقۇغان مەزمۇننى چۈشىنىپ مېڭىش ئۈنۈمى تۆۋەنلەپ كېتىدۇ. بۇ جەھەتتە ئېالن قىل

 تەتقىقات نەتىجىلىرى بار.

 ۇيغۇن كەلمەيدۇ. ڭ ئوقۇش كۆزنىڭ ئىشلەش جەريانىغا ئبىر ۋاقىتتا ئىككى قۇرنى تە--

 

، ئوقۇغان قىسقىسى بىر قىسىم تەتقىقات نەتىجىلىرىنىڭ كۆرسىتىشىچە، كىتاب ئوقۇش سۈرئىتىنى تېزلەتكەندە

چۇر قوبۇل مەزمۇننى چۈشىنىش ئۈنۈمى تۆۋەنلەپ كېتىدۇ. يەنى، سىز كىتابنى تېز ئوقۇسىڭىز، ئۆزىڭىزگە يېڭى ئۇ

 ەقسىتىڭىزگە زىت كېلىدۇ. قىاللمايسىز. بۇ سىزنىڭ كىتاب ئوقۇشتىكى م

 

 . ئاخىرقى سۆز4

پىرسەنت ئالىي  95يۇقىرىدىكى ماتېرىيالالردا كۆرسىتىلىشىچە، كۆزنىڭ ئىشلەش پرىنسىپىغا ئاساسالنغاندا، 

سۆزنى ئوقۇيااليدىكەن. بۇ يەكۈن ئىنگلىزچە  400 – 200مەكتەپ ئوقۇغۇچىلىرى ئادەتتە ھەر بىر مىنۇتتا 

يوق، بۇ ماڭا ئېنىق ئەمەس. -ۈچۈن چىقىرىلغان بولۇپ، ئۇ ئۇيغۇرالرغا ئەينەن ماس كېلەمدۇسۆزلىشىدىغان كىشىلەر ئ
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 شۇڭالشقا مەن ئوقۇرمەنلەردىن بۇ نۇقتىنى ئەستىن چىقىرىپ قويماسلىقىنى سورايمەن.

لىك. كىتاب ئوقۇش سۈرئىتى ئوقۇماقچى بولغان نەرسىنىڭ تۈزۈلۈشى ۋە مەزمۇنى بىلەنمۇ زىچ مۇناسىۋەت

يىلى -2008ەن مۇرالرنىڭ يېزىش ئۇسلۇبى بىلەن غەربلىكلەرنىڭ يېزىش ئۇسلۇبىدا خېلى زور پەرقلەر بار بولۇپ، ئۇيغ

ن ۇ ماقالە مەئدېگەن ماقالىدە بىر قىسىم پەرقلەرنى بايان قىلىپ ئۆتكەن ئىدىم. « غەربلىكلەرنىڭ يېزىش ئۇسلۇبى»

ۋە  ttp://book.menzil.biz/2015/11/27/5863.htmlhىتابتا بار بولۇپ، ئۇنى ك-1يېقىندا نەشر قىلدۇرغان 

http://book.menzil.biz/2013/07/20/2803.html ان دىن چۈشۈرۈۋالغىلى بولىدۇ. مەن تېخى ئوقۇپ باقمىغ

ىلغا ئالغان تماقالىدە  قېرىنداشالرغا ئاشۇ ماقالىنى بىر قېتىم ئوقۇپ بېقىشنى تەۋسىيە قىلىمەن. ئۇيغۇرالردىكى مەن ئاشۇ

، ۋە ئوقۇغان ز ئوقۇشىغار قىسىم مەسىلىلەر ھازىرمۇ ساقلىنىۋاتقان بولۇپ، ئۇ مەسىلىلەر ئوقۇرمەنلەرنىڭ ماقالىلەرنى تېبى

ىندا ن، مەن يېقنەرسىلەرنى يۇقىرى ئۈنۈم بىلەن چۈشىنىپ ئەستە قالدۇرۇشىغا ھازىرمۇ تەسىر كۆرسىتىۋاتىدۇ. مەسىلە

دېگەن تېمىدىكى مۇستاپا كامال ئاتاتۈرك ھەققىدىكى بىر « ۈشۈكمۇ؟شىرمۇ؟ م»ن مەنبەدە بېرىلگە-4تۆۋەندىكى 

وقۇپ باقماقچى . ھەمدە ئۇنىڭ مۇستاپا كامالنىڭ ئىشلىرى تىلغا ئېلىنغان قىسمىنى ئ[4]پارچە ماقالىنى ئۇچراتتىم 

ۈن ىرىپ، پۈتىقبولۇپ، بىر قانچە قېتىم قىسقا ۋاقىت ئىچىدە ئۇ قىسمىنى تاپالمىدىم. ئەڭ ئاخىرى كۆپرەك ۋاقىت چ

ا، ۇلغان بولسماقالىنى تولۇق ئوقۇپ چىقىشقا مەجبۇرى بولدۇم. مەن ئاشۇ ماقالىگە بىر قانچە كىچىك ماۋزۇالر قوي

ەزمۇننى مقىزىققان  ئوقۇرمەنلەرگە كۆپ قواليلىق تۇغدۇرۇلغان بوالتتى، دەپ ئوياليمەن. كىچىك تېمىالرنىڭ يالغۇز ئۆزى

 ى بار.بولۇپ قالماي، ئوقۇغان مەزمۇنالرنى ئەستە قالدۇرۇشتىمۇ زور پايدىسئاسان تېپىشتىال پايدىسى بار 

 كىتاب ئوقۇش قىلىش پائالىيىتى ئۇيغۇرالردا بىر خىل« ئۇيغۇرالرنىڭ كىتاب ئوقۇش يىلى»ئۆتكەنكى بىر يىلنى 

رچە ئۇيغۇ دولقۇنى قوزغاپ، كۆپلىگەن يېڭىلىقالرنى ۋۇجۇدقا كەلتۈردى. مەن ئۇنىڭدىن تولىمۇ خۇشال. مەن

ەت بېرىپ، ىغان قېرىنداشالردىن ئۆزى يازغان نەرسىلەرنىڭ قۇرۇلمىسىغىمۇ يېتەرلىك دەرىجىدە ئەھمىيماقالە يازىد-كىتاب

غدۇرۇپ واليلىق تۇقئوقۇرمەنلەرنىڭ كىتابنى تېزرەك ئوقۇشى ۋە كۆپرەك مەزمۇننى ئەستە قالدۇرۇشىغا ئەڭ زور دەرىجىدە 

 بېرىشىنى ئۈمىد قىلىمەن. 

 

 ايدىلىنىش ماتېرىياللىرى:پ

[1] http://bbs.misranim.com/thread-142766-1-1.html , 6-qewet 

[2] Speed Reading: Learning to Read More Efficiently 

https://www.mindtools.com/speedrd.html 

[3] The Truth About Speed Reading 

http://lifehacker.com/the-truth-about-speed-reading-1542508398 

 [ شىرمۇ؟ مۈشۈكمۇ؟4] 

http://bbs.alkuyi.com/archiver/tid-35249.html 

 

http://bbs.alkuyi.com/archiver/tid-35249.html
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 ئالىي مەكتەپ تالالشتا كەسىپ مۇھىممۇ ياكى مەكتەپمۇ؟

 كۈنى-24اينىڭ ئ-3يىلى -2016

 

 

كە لىق خىزمەتوقۇشقا كىرىدىغان ياشالرنىڭ كۆپىنچىسى كەلگۈسىدە بىر يۇقىرى مائاشئالىي مەكتەپكە يېڭىدىن ئ

ى رەكمۇ، ياكئېرىشىشنى ئارزۇ قىلىدۇ.  ئۇنداقتا ئاشۇنداق بىر ئارزۇغا يېتىش ئۈچۈن مەكتەپنى ياخشى تالالش كې

ېنىق. ئئەمەسلىكى « ىپكەس»ياكى « مەكتەپ»كەسىپنىمۇ؟  دۇنيانىڭ بەزى جايلىرى ئۈچۈن بۇ سوئالنىڭ جاۋابى 

للىي ىشىك ۋە مىيەنى، دۇنيانىڭ بەزى جايلىرىدا يۇقىرى مائاشلىق خىزمەتكە ئېرىشىشتە كىشىلىك مۇناسىۋەت، ئارقا ئ

دىكى نىڭ يۇقىرىتەۋەلىك مۇھىمراق ئورۇندا تۇرىدۇ.  ئەمما مەن مەزكۇر ماقالىدە ئامېرىكىدىكى بەزى مۇتەخەسسىسلەر

ك بىر ان قىلىمەن.  يەنى، ئامېرىكىدەقارىشىنى باي-ي پاكىتالرغا ئاساسالنغان ئىلمىي كۆزمەسىلە ھەققىدىكى ئەمەلى

ەسىپمۇ، كدۆلەتتە كەلگۈسىدە يۇقىرى مائاشلىق خىزمەتكە ئېرىشىش ئۈچۈن مەكتەپ مۇھىم ئورۇندا تۇرامدۇ ياكى 

 دېگەن سوئالغا جاۋاب بېرىپ ئۆتىمەن.

شاش بولمايدۇ.  ئوخشاش بىر مەكتەپتىمۇ ئوخشىمىغان ئوخشىمىغان مەكتەپلەرنىڭ ئوقۇش پۇلى ئوخ

تالالشتا  كەسىپلەرنىڭ ئوقۇش پۇلى ئوخشىمايدىغان ئەھۋالالرمۇ كۆپ.  شۇڭالشقا ھەر بىر ياش مەكتەپ ۋە كەسىپ

 توغرا ۇپ كۆرۈشكەئوقۇشنىڭ چىقىمى بىلەن ئالغان ئۇنۋانىغا تايىنىپ كېيىنكى ئۆمرىدە ئېرىشىدىغان كىرىمنى سېلىشتۇر

 كېلىدۇ.  

ىزمەتچىلەر تەربىيە ۋە خ-( نىڭ بىر تەلىمGeorgetown Universityئامېرىكا جورج تائۇن ئۇنىۋېرسىتېتى )

نۋانىنىڭ تەتقىقات مەركىزى بار بولۇپ، ئۇ مەركەزدىكى تەتقىقات خادىملىرى داۋاملىق تۈردە ئالىي مەكتەپ ئۇ

 ۋانى كىشىلەرنى ئەڭ يۇقىرى خىزمەت كىرىمىگەقىممىتىنى، يەنى قايسى مەكتەپ ۋە قايسى كەسىپنىڭ ئۇن

ى ئالغان ق ئۇنۋانىنئېرىشتۈرىدىغانلىقىنى ھېسابالپ تۇرىدۇ.  مەزكۇر مەركەز يېقىندا ئوخشىمىغان مەكتەپتە باكاالۋرلۇ

 لدى. ئۇنىڭدىنيىل ئۆتكەندىن كېيىن قانچىلىك مائاش ئېلىۋاتقانلىقىنى ئېالن قى 10ئوقۇغۇچىالر ئوقۇش پۈتتۈرۈپ، 

ۇرىغا الرنى ئوتتكېيىن مۇخبىرالر سورىغان سوئالالرغا جاۋاب بېرىپ، مەزكۇر مەركەزنىڭ دىرېكتورى تۆۋەندىكى مەزمۇن

 قويدى:

پتىن ئېلىش كەلگۈسىدە ئېرىشىدىغان كىرىم ئىشىدا مۇھىمراق ئورۇندا تۇرىدىغىنى ئۇنۋاننى قايسى مەكتە (1)

.  ش بولمايدۇىمىغان كەسىپتە ئېرىشكىلى بولىدىغان كىرىممۇ ئوخشابولماستىن، ئۇنى قايسى كەسىپتىن ئېلىش.  ئوخش

ىڭىز پەقەت ىغان كىرىمئەگەر سىز بىر ئالىي مەكتەپتە ئوقۇپ، باكاالۋر ئۇنۋانىنى ئالىدىكەنسىز، بىر ئۆمۈر ئىشلەپ تاپىد

. ئەگەر ۆپ بولىدۇكن دولالر تولۇق ئوتتۇرىنى پۈتتۈرگەن كىشىلەر بىلەن سېلىشتۇرغاندا ئوتتۇرا ھېساب بىلەن بىر مىليو

ىزنىڭ لىدىكەن، سسىزنىڭ ئۇنۋانىڭىز بىرەر ئېنېرگىيە بىلەن مۇناسىۋەتلىك ئىنژېنېرلىق ساھەسىدىكى كەسىپكە تەۋە بو

 مىليون دولالر كۆپ بولىدۇ.    5ئۆمۈرلۈك كىرىمىڭىز تولۇق ئوتتۇرىنى پۈتتۈرگەن كىشىلەرنىڭكىدىن 

پىرسەنتىنىڭ كىرىمى پەقەت تولۇق  80اكاالۋر ئۇنۋانىنى ئالغان كىشىلەرنىڭ ( ئومۇمالشتۇرۇپ ئېيتقاندا، ب2)

پىرسەنت كىشىلەرنىڭ ئېرىشىدىغان كىرىمى تولۇق  20ئوتتۇرىنى پۈتتۈرگەن كىشىلەرنىڭكىدىن يۇقىرى بولىدۇ.  قالغان 

شىمۇ ئوقۇغان كەسىپ بىلەن ئوتتۇرىنى پۈتتۈرگەنلەردىن ئانچە پەرقلىنىپ كەتمەيدىغان بولۇپ، ئاشۇنداق بولۇپ قېلى

مۇناسىۋەتلىك. فىلولوگىيە، ئىجتىمائىي پەن، پىسخولوگىيە ۋە مائارىپ قاتارلىق كەسىپلەردە ئوقۇغانالرنىڭ كىرىمى 
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 تۆۋەنرەك بولىدۇ.  ھەمدە ۋاقىتنىڭ ئۆتۈشى بىلەن كىرىمنىڭ تەقسىملىنىش ئەھۋالىدا زور ئۆزگىرىشلەر يۈز بېرىدۇ. 

دۇ.  ئەمما كىرىم تاپى ئوقۇغانالرنىڭ كۆپىنچىسى پەقەت باكاالۋر ئوقۇغانالرغا قارىغاندا كۆپرەك( ئاسپىرانتلىقتا 3)

للىقىمۇ ۇش ئېھتىمائۇنداق بولماي قالىدىغان ئەھۋالالرمۇ بار.  كەسپىي ئۇنۋانى بار كىشىلەرنىڭ يۇقىرى مائاشلىق بول

 ئاسپىرانتلىقتىمۇ ئوقۇغىنى ياخشى. يۇقىرى بولىدۇ.  مائارىپ ۋە پىسخولوگىيە كەسپىدە ئوقۇغانالر

 غۇچىالرنىڭ( ئوقۇغۇچىالرنىڭ ئوقۇش پۈتتۈرۈش نىسبىتى تۆۋەن بولغان ئالىي مەكتەپلەرنى پۈتتۈرگەن ئوقۇ4)

ۇغۇچىالر ىدىغان ئوقكىرىمى تۆۋەنرەك بولىشى مۇمكىن.  باكاالۋرلۇقنى پۈتتۈرگەندىن كېيىن ئاسپىرانتلىقتا ئوقۇشقا بار

ىمىمۇ الرنىڭ كىرىقىدىغان ئالىي مەكتەپلەرمۇ بار بولۇپ، ئاشۇنداق مەكتەپلەرنى پۈتتۈرگەن ئوقۇغۇچىناھايىتى ئاز چ

ك بولۇپ، پىرسەنت كەسپى مائارىپ بىلەن مۇناسىۋەتلى 50تۆۋەنرەك بولۇشى مۇمكىن.  بەزى ئالىي مەكتەپلەرنىڭ 

 ولىدۇ. ئۇنداق مەكتەپلەرنى پۈتتۈرگەن ئوقۇغۇچىالرنىڭ كىرىمىمۇ تۆۋەنرەك ب

انالرمۇ پ ئوقۇيدىغ( تولۇق ئوتتۇرا مەكتەپنى پۈتتۈرۈپ بولۇپ بىر مەزگىل ئىشلەپ، ئاندىن ئالىي مەكتەپكە كىرى5)

ۇغان ئۇالر ئوق كۆپ.  ئۇنداق كىشىلەرنىڭ ئالىي مەكتەپنى پۈتتۈرۈپ بولغاندىن كېيىنكى كىرىمىنىڭ قانداق بولۇشىنى

ق ىلىرى تولۇر كەسىپ تالالشقا ناھايىتى ئۇستا كېلىدۇ.  ئۇالرنىڭ بەزكەسىپ بەلگىلەيدۇ.  يېشى چوڭ ئوقۇغۇچىال

تاپىدىغان  ەتنى ئاسانكۇرىستا ئەمەس، ئوتتۇرا تېخنىكوم مەكتەپلىرىدە ئوقۇيدۇ.  شۇ ئارقىلىق ئۇالر ئۆزلىرى ئۈچۈن خىزم

سەرپ  وقۇش ئۈچۈنۈتۈن كۈچىنى ئشارائىتنى ھازىراليدۇ.  ئۇالر ياخشى كەسىپنى تالالشقا ماھىر بولۇپ، ئوقۇغاندىمۇ پ

 قىلىدۇ.

 

 پايدىالنغان مەنبە:

Should you pick a college based on earnings potential? 
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 شەرق ۋە غەرب مەدەنىيەتلىرى ئوتتۇرىسىدىكى بىر قىسىم پەرقلەر

 كۈنى-4اينىڭ ئ-11يىلى -2016

 

 

ا مۇنداق بىر دىشىمىز مېنىڭ بىر يازمامنىڭ ئاستىغدەپ ئاتىلىدىغان بىر تور« mikraskup»يېقىندا تور ئىسمى 

ق قارايسىز؟ ئەليۈكسەل ئەپەندىم، سىز غەرب مەدەنىيىتى بىلەن شەرق مەدەنىيىتىگە قاندا» ئىلتىماسنى يېزىپتۇ: 

 «سىزنىڭچە ھەرقايسىنىڭ قانداق ئارتۇقچىلىقى ۋە كەمچىلىكلىرى بار؟

 

ىلەر قىسىم كىش لىق بىلەن كەمچىلىك مۇتلەق بولمايدۇ. يەنى، بىرھەممەيلەننىڭ خەۋىرىدە بولغىنىدەك، ئارتۇقچى

ۇڭالشقا ، دەپ قوبۇل قىلىدۇ. ش«ئارتۇقچىلىق»دەپ قارىغان نەرسىلەرنى يەنە بىر قىسىم كىشىلەر « كەمچىلىك»

لەر ى پەرقئوخشىمىغان خەلقلەرنىڭ مەدەنىيەتلىرىنى سېلىشتۇرغاندا، پىكىرنى ئەڭ ياخشىسى ئۇالر ئوتتۇرىسىدىك

 ئۈستىدە يۈرگۈزگەن ياخشى.

ېما بىر تدېگەن « غەرب مەدەنىيىتى بىلەن شەرق مەدەنىيەتلىرى ئوتتۇرىسىدىكى پەرقلەر»ئۇنىڭدىن باشقا، 

اسان ئلىش ئانچە ئىنتايىن كەڭ تېما بولۇپ، بىر پارچە ماقالىنىڭ ئىچىدە ئاشۇنداق كەڭ مەزمۇنالرنى تولۇق بايان قى

ئۇالرنىڭ  گە كىرىدۇ. ئەمما« غەرب ئەللىرى»رىكا بىلەن گېرمانىيەنىڭ ھەر ئىككىسى ئىش ئەمەس. مەسىلەن، ئامې

لىرىنىڭ ن شەرق ئەلمەدەنىيەتلىرىدە خېلى زور پەرقلەر بار. شۇنداق بولغاچقا مەن مەزكۇر ماقالىدە غەرب ئەللىرى بىلە

ىگە ما ئۆز ئىچمەن. يەنى، مەزكۇر يازمەدەنىيەتلىرى ئوتتۇرىسىدىكى بەزى پەرقلەر ئۈستىدە قىسقىچە توختىلىپ ئۆتى

وپلىغان ەريانىدا تئالىدىغان مەزمۇنالر بىر مۇكەممەل تىزىملىك بويىچە بولمايدۇ. ئۇ پەقەت مەن بۇ قېتىم ئىزدىنىش ج

 ىدۇ.مەزمۇنالر ئاساسىدىكى غەرب ۋە شەرق ئەللىرى مەدەنىيەتلىرىنىڭ قىسمەن پەرقلىرىدىن ئىبارەتال بول

ۆكۈملەر ھا قويۇلغان ۋاقىتتا، تۆۋەندىكى بايانالردا ئومۇمىيلىق كۆزدە تۇتۇلغان بولۇپ، ئوتتۇرىغشۇنىڭ بىلەن بىر 

پ، دىغان بولۇھەرگىزمۇ مۇتلەق ئەمەس. يەنى، تۆۋەندىكى باھاالرنىڭ ئىچىگە كىرمەيدىغان ئەھۋالالرمۇ كۆپ تېپىلى

ۈمىد ماسلىقنى ئبۇ نۇقتىنى ئەستىن چىقىرىپ قوي مېنىڭچە ئۇالر قىسمەنلىككە كىرىدۇ. شۇڭالشقا مەن ئوقۇرمەنلەردىن

 قىلىمەن.

 دېگىنىمىز« بغەر»دېگىنىمىزدە ئۇ ئاسىيا ۋە ئوتتۇرا شەرق رايونلىرىنى ئۆز ئىچىگە ئېلىپ، « شەرق»ئادەتتە 

 بولسا ياۋروپا ۋە ئامېرىكا قىتئەلىرىدىكى ئەللەرنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. 

 

 . لىدېرالرنىڭ ساالھىيىتى1

ۇۋالىدۇ. ورۇنغا قويلىدېرالر ئەڭ يۇقىرى ساالھىيەتكە ئىگە بولۇپ، بەزىدە ئۇالر ئۆزلىرىنى بىر ئىالھىي ئ شەرقتە

دۇ. بىر لىدېر ھېسابلىنى غەربتە ئىنسانالرنىڭ باراۋەرلىكى كۆپ تەكىتلىنىپ، لىدېرالر بارلىق ئىنسانالرنىڭ بىر قىسمى، دەپ

ەنگە ىرىدىن تۆۋدۇ. شەرقتە كىشىلەرنىڭ ئىجتىمائىي دەرىجە تۈزۈمى يۇقئۆزىنى ئاممىدىن ئۈستۈن ئورۇنغا قويۇۋالماي

ان گورىزونتال ( بولىدۇ. غەربتە بولسا ئوڭدىن سولغا ياكى سولدىن ئوڭغا قارىتىلغverticalقارىتىلغان ۋېرتىكال )

(horizontal.بولىدۇ ) 
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 . كىشىلىك مۇناسىۋەتلەر2

ۇم لىشتىن بۇرۇن چوقيىگىت توي قى-بولىدۇ. مەسىلەن، بىر جۈپ قىزشەرقتىكى كىشىلەر ئائىلىنى مەركەز قىلغان 

ئانىسى -قۇللۇقىنى ئېلىشى كېرەك. شۇنداق بولغاچقا شەرقتە توي قىلىدىغان قىز ياكى يىگىتنى ئاتائانىسىنىڭ ما-ئاتا

ا قويىدىغان ۈن ئورۇنغۈستتالالپ بېرىدىغان ئىشالر ھازىرمۇ خېلى كەڭرى داۋاملىشىۋاتىدۇ. غەربلىكلەر ئۆزىنى ئائىلىدىن ئ

ەرقتە ۇ. يەنى، شبولۇپ، كىشىلىك مۇناسىۋەتكە ئائىت ئىشالرنىڭ مۇھىملىق دەرىجىلىرىنى ھەر بىر ئادەم ئۆزى بېكىتىد

ەن غەرب كوللېكتىپلىق تەكىتلىنىدۇ، غەربتە بولسا ئىندىۋىدۇئاللىق تەكىتلىنىدۇ. ئەمەلىيەتتە بۇ شەرق بىل

 پەرقلەرنىڭ بىرى. مەدەنىيەتلىرىدىكى ئەڭ چوڭ 

 

 . ساياھەت ۋە تەتىل قىلىش3

 يدىغان بىرغەربلىكلەر ئۈچۈن مەخسۇس ۋاقىت چىقىرىپ ساياھەت قىلىش ئۇالرنىڭ تۇرمۇشىنىڭ كەم بولسا بولما

ۇپ تۇرىدۇ. ەقەززا بولتقىسمى. غەربلىكلەر داۋاملىق بىر قېتىملىق ساياھەتنى تۈگىتىپال، يەنە كېلەر قېتىملىق ساياھەتكە 

گە، ىڭ رۇخسىتىشەرقتىكىلەرمۇ بايرامالرنى چوڭ بىلىدۇ. ئەمما خىزمەتنى توختىتىپ قويۇپ دەم ئېلىش خىزمەت ئورنىن

دە بىر قىت ئۆتكەنھەر بىر ئادەمنىڭ مىجەزىگە ۋە جەمئىيەتنىڭ ئەھۋالىغا باغلىق بولىدۇ. شەرقتىكىلەر خېلى ئۇزۇن ۋا

مېنىڭ  وخشىمايدۇ.دۇ. ئەمما غەربتىكى ئەھۋال ئۇنىڭ بىلەن قەتئىيال ئقېتىم بىر قانچە ھەپتە ئىشتىن سوراپ دەم ئالى

ت ىلىپ ساياھەقتەتىل »ئاڭلىشىمچە ھازىر ياۋروپادا خىزمەتچىلەرگە نورمال مائاش تارقىتىشتىن باشقا يەنە مەخسۇس 

ىنىڭ رۇنلىردېگەن قوشۇمچە مائاشمۇ بېرىدىغان دۆلەتلەرمۇ بار ئىكەن. غەربتىكى خىزمەت ئو« قىلىش مائاشى

 5 – 4س كۆپىنچىسى دۆلەت تەرىپىدىن بېكىتىلگەن بايرامالردىن باشقا، خىزمەتچىلىرىگە ھەر بىر يىلدا مەخسۇ

زى قارار ىزمەتچى ئۆھەپتىلىك تەتىللىك دەم ئېلىش ۋاقتى بېرىدىغان بولۇپ، تەتىل ۋاقتىنى قاچان ئىشلىتىشنى ھەر بىر خ

 ائاش بېرىلىدۇ.قىلىدۇ، ھەمدە ئاشۇ تەتىل ۋاقتىغىمۇ م

 

 . شەخسىيلەرنىڭ قىممىتى4

 ىڭ قىممىتىغەربتە شەخسىيلەرنىڭ قىممىتى ناھايىتى يۇقىرى بولۇپ، شەرقتە بولسا كوللېكتىپ ۋە ئائىلىلەرن

ى ۋە ارتۇقچىلىقشەخسلەرنىڭ قىممىتىدىن كۆپ ئۈستۈن تۇرىدۇ. بۇ ئىككى خىل ئادەتنىڭ ھەر ئىككىسىنىڭ ئۆز ئالدىغا ئ

ي، چىقىرالما ر. ئەمما، شەرقتە بىر كىشىنىڭ ھاياتىدىكى بىر قىسىم مۇھىم قارارالرنى شۇ كىشى ئۆزىكەمچىلىكى با

ەندىن نى پۈتتۈرگئۇالرنى ئائىلىسى ياكى كوللېكتىپ چىقىرىپ بېرىدۇ. مەسىلەن، ئالىي مەكتەپ كەسپى ۋە ئالىي مەكتەپ

 بتە ھەرگىزمۇ ئۇنداق ئەمەس.كېيىنكى خىزمەت تەقسىماتى قاتارلىقالر. ئەمما بۇ ئىشالر غەر

 

 . ئىالھىيەتلىك5

ەرب ەرچە دىن غشەرقتىكى بىر قىسىم ئەللەر، بولۇپمۇ مۇسۇلمان دۆلەتلىرى دىنغا ناھايىتى ئەھمىيەت بېرىدۇ. گ

. چلۈك ئەمەسئەللىرىدە ھازىرمۇ مەۋجۇت بولۇپ تۇرۇۋاتقان بولسىمۇ، ئۇ شەرقتىكى بىر قىسىم ئەللەرگە ئوخشاش كۈ

اسەن كسىچە، شەرقتىكى جۇڭگوغا ئوخشاش بىر قىسىم ئەللەردىكى خەنزۇالرغا ئوخشاش مىللەتلەر ئاسئۇنىڭ ئە

 دىنسىز ياشايدۇ.

 

 . مۇستەقىل ئىش ئېلىپ بېرىش6

ئۆز ئالدىغا مۇستەقىل ئىش ئېلىپ بېرىش ئۇقۇمى پەقەت غەرب مەدەنىيىتىدىال ھەقىقىي كۈچكە ئىگە بولۇپ، 

بىلەن بىللە كېلىدۇ. ياكى بولمىسا باشقا شەرتلەر بىلەن باغالنغان بولىدۇ. شەرقتە بىر « ئەمما»ۋە « ئەگەر»شەرقتە ئۇ 
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ئادەمنىڭ ئۆزىگە ئائىت ئىشلىرى ئۇنىڭ ئائىلىسى بىلەن باغالنغان بولغاچقا، ئۇ ئادەم ھەقىقىي مەنىدىكى مۇستەقىل 

ياشقا كىرگەندە، ئۆيدىن پۈتۈنلەي ئايرىلىپ  18 ئادەم بواللمايدۇ. غەربتە بالىالر مەلۇم بىر ياشقا كەلگەندە، مەسىلەن

دەپ « ئۆيدىن يۈز ئۆرۈش»چىقىپ كېتىدۇ. بۇ بىر نورمال ئەھۋال. ئەمما بۇ ئىش شەرقتىكى بىر قىسىم ئائىلىلەردە 

 قارىلىدۇ.

 

 . ئايالالرنىڭ ئورنى7

ىل خلىدۇ. بۇ دىن خەۋەر ئاشەرقتە ئايالالر بالىسى ئۈچۈن كەسپىي ھاياتى ۋە خىزمىتىنى قۇربان قىلىپ، بالىسى

ەن، ىشى. مەسىلئئەھۋال غەربتە مەۋجۇت ئەمەس. غەربتە مۇھىم ئىشالر ئۈستىدە قارار ئېلىش ئايالالرنىڭ ئۆزلىرىنىڭ 

ىرى قاچان باال ئېلىش دېگەندەك ئىشالرنىڭ ھەممىسىنى ئايالالر ئۆزل ئالماسلىق ۋە-قاچان توي قىلىش، باال ئېلىش

اق ايدۇ. شۇندى ئايالالر ئاشۇنداق ھوقۇققا ئېرىشمەكچى بولسا قاتتىق كۈرەش قىلمىسا بولمقارار قىلىدۇ. شەرقتىك

 قىلغاندىمۇ ئۇنداق ھوقۇققا ئېرىشەلىشى ناتايىن. 

 

 . تۈزلۈك8

ش ۇبالىلىق بول بىر قىسىم تېمىالر ئۈستىدە سۆزلەشكەندە غەربلىكلەر ناھايىتى ئوچۇق ۋە تۈز كېلىدۇ. مەسىلەن،

ش. رىدىغان ئىاسىۋەت ئۈستىدە سۆزلىشىش غەربتە بىر ئادەتتىكى ئىش. ئەمما شەرقتە ئۇ بىر يامان كۆۋە جىنسىي مۇن

 ېرىلىدىغانبشۇڭالشقا جىنسىي مۇناسىۋەت ھەققىدىكى مەكتەپ تەربىيىسى غەربتە ناھايىتى نورمال ئىشتەكال ئېلىپ 

لىگە ر بىر مەسىۇ. ئۇنىڭدىن باشقا، شەرقتىكىلەبولۇپ، شەرقتە بولسا كۆپلىگەن چەكلىمە ۋە توسقۇنلۇقالرغا ئۇچرايد

ھەل  ىن ئۆزىنى ئېلىپ قاچىدۇ. ئەمما غەربلىكلەر مەسىلىنىيۈز تۇتۇشۇشت-قارىتا ئوخشىمىغان پىكىردە بولۇپ، يۈزمۇ

 قىلىشقا تۈزۈت قىلماي ئۇتتۇرال ئاتلىنىدۇ.

 

 . پوزىتسىيە9

ەپ كېلىدۇ، د ە ئىنچىكە تەرەپلىرىنى كۆرۈشكە ماھىرپوزىتسىيە مەسىلىسىدە، غەربلىكلەرنى ئانالىز قىلىشقا ۋ

لغان ۇكەممەل تەھلىل قىزىيانالرنى م-قاراشقا بولىدۇ. ئۇالر زېھنىنى ئالدىدىكى مەسىلىگە مەركەزلەشتۈرۈپ، پايدا

ن پىكىر تىۇمىي جەھەتئاساستا بىرەر قارارنى يەكۈنلەپ چىقىدۇ. شەرقلىقلەر بولسا بىر مەسىلە ئۈستىدە گەپ بولغاندا ئوم

 ىدۇ.رىغا چىقىرقىلىدۇ، ھەمدە يىغىن قاتناشقۇچىلىرىنىڭ ھەممىسى ئۈچۈن بىر ئورتاق قوبۇل قىلىنغان پىكىرنى ئوتتۇ

 

 . تونۇشتىكى ئۆزگەرمەسلىك10

ىڭ زگەرمەس كېلىدۇ. ئۇالر ئۈچۈن مقاراشلىرى ئۆ-كۆپىنچە ۋاقىتالردا شەرقلىقلەرنىڭ ئىدېئولوگىيىسى ۋە كۆز

نىڭ ئاساسلىرى ولۇپ كەلگەن ئىدىيىلەر ھەقىقەت سانىلىدىغان بولۇپ، ئۇالر ئاشۇنداق ئىدىيىلەرنىڭيىلالپ مەۋجۇت ب

ۇقتىدىن ناتسىئونال رھازىرقى زاماندا پۇت تىرەپ تۇرالماسلىقىغا پىسەنت قىلمايدۇ. ئەمما غەربلىكلەر مەسىلىلەرگە بىر 

 ياتقا تايانمايدۇ.ەرىكەت ئېلىپ بېرىشتا ھېسسىھ-قاراپ، قارار چىقىرىش ۋە ئىش

 

 . يېمەكلىك11

( نى ئىنتايىن ياخشى كۆرىدۇ. كۆپىنچە غەرب ئەللىرىنىڭ cheeseئادەتتە غەربلىكلەر پىشالق ياكى ئىرىمچىك )

ئۆز ئالدىغا ئايرىم پىشالق ئىشلەپ چىقىرىش سانائىتى بار بولۇپ، پىشالق ئىشلەپچىقىرىش تېخنىكىسىمۇ ئىنتايىن 

ان بولىدۇ. سۈت فېرمىسى سانائىتى غەربتە ناھايىتى ئومۇمالشقان بولۇپ، شەرقنىڭ كۈچلۈك يەرلىك تۈس ئالغ
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ئەھۋالىنى ئۇالر بىلەن زادىال سېلىشتۇرغىلى بولمايدۇ. غەربنىڭ تاماقلىرى ئىچىدىمۇ پىشالقنى خۇرۇچنىڭ بىر قىسمى 

 قىلىدىغانلىرى ئىنتايىن كۆپ.

ر بىلەن لۇپ، بۇ جەھەتتە غەربلىكلەرنى ھەرگىزمۇ ئۇالئاسىيالىقالر گۈرۈچنى كۆپ ئىستېمال قىلىدىغان بو

 سېلىشتۇرغىلى بولمايدۇ.

تىپمۇ دا ئىشلەۋېغەربلىكلەر ئەتىگەنلىك ۋە چۈشلۈك تاماقالرنى ناھايىتى تېز يەيدۇ، چۈشلۈك تاماقنى كومپيۇتېر

لسا ھەر الىقالر بويەيدۇ. ئاسىييەۋېرىدۇ. پەقەت كەچلىك غىزانىال باشقىالر بىلەن بىللە بىر رەسمىي تاماق ئۈستىلىدە 

 ۋاق تاماقنىڭ ھەممىسىنى باشقىالر بىلەن بىر ئۈستەلگە يىغىلىپ يېيىشنى ياخشى كۆرىدۇ. 3كۈندىكى 

 

 

 رەسىم: چۈشلۈك تاماق-1

 

 . باشقا پەرقلەر12

 غەربلىكلەر بىلەن ئاسىيالىقالر ئوتتۇرىسىدا يەنە تۆۋەندىكىدەك پەرقلەر بار:

ىق لسا قاراملاسىيالىقالر تەۋەككۈلچىلىكتىن ئۆزىنى ئېلىپ قاچىدۇ، ئەمما غەربلىكلەر بوئ تەۋەككۈلچىلىك:--

 قىلىشقا ماھىر كېلىدۇ. 

ەر بولسا ئاسىيالىقالر دوست تۇتقاندا ئۇزۇن مۇددەتلىك مەنپەئەتنى چىقىش قىلىدۇ، غەربلىكل دوستلۇق:--

تىق اھايىتى قاتباشقىالر بىلەن رەسمىي دوست بولماي، ندوستنىمۇ تېز تۇتۇپ، دوستلۇقنىمۇ تېز ئۈزىدۇ. غەربلىكلەر 

ە كەسپىي ۋدوست بولۇپ كەتمەي، ئادەتتىكى تونۇشالردىن بولۇپ ئۆتۈشنى ياخشى كۆرىدۇ، ۋە باشقىالرغا دوستانە 

لۇقنى وستتىشنى ۋە دئەخالق بىلەن مۇئامىلە قىلىدۇ. ئاسىيالىقالر بولسا باشقىالر بىلەن كۈچلۈك روھىي باغلىنىش ئورنى

 بىر ئۆمۈر ساقالشنى ئىستەيدۇ.

ا ىكلەر بولسئاسىيالىقالر باشقىالرنى ئۆز پىكىرلىرىنى ئوتتۇرىغا قويۇشتىن توسىدۇ، غەربل پىكىر قىلىش:--

 كىشىلەرنى شۇنداق قىلىشقا رىغبەتلەندۈرىدۇ.

كەيپىياتنى  ەسرەتكە ئوخشاش ھەر خىل روھىيھ-غەربلىكلەر خۇشاللىق ۋە قايغۇ ئادەتتىكى ھېسسىيات:--

ىماي دىلەشكە ئامراق كېلىدۇ. باشقىالر بىلەن پاراڭالشقاندىمۇ ئۇالرنىڭ چىراي ئىپادىسى توختئاشكارا ئىپا-ئوچۇق

ېسسىياتىنى ھالر بولسا ئۆزگىرىپ تۇرىدۇ. ئۇالر خاپا بولغاندا قىلچە ئىككىلەنمەيال گەپنى ئۇتتۇر قىلىۋېرىدۇ. ئاسىيالىق

زگىرىپ ۇ ئانچە ئۆۇ. باشقىالر بىلەن پاراڭلىشىش جەريانىدا ئۇالرنىڭ چىراي ئىپادىلىرىمئاشكارىالشنى ياخشى كۆرمەيد

 كەتمەيدۇ. ئۆزىنىڭ ئاچچىقىنى باشقىالردىن يوشۇرىدۇ.

غەربلىكلەر ئىجتىمائىي يىغىلىش ۋە رېستورانالردا باشقىالرغا يۇمشاق ۋە تۆۋەن  ھەرىكەت:-كوللېكتىپ ئىش--
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لە بولىدىغان كىشىلەرنىڭ سانىمۇ ئازراق بولىدۇ. ئاسىيالىقالر بىر يەرگە كەلسە باشقىالرنى ئاۋاز بىلەن سۆزلەيدۇ. بىل

چۇرۇڭ قىلىشى رېستوران ۋە ئىجتىمائىي -ئويالپ قويماي، ئۈنلۈك ئاۋازدا سۆزلىشىدۇ. ئۇالرنىڭ توپلىشىپ ۋاراڭ

 يىغىلىشالردا كۆپ ئۇچراپ تۇرىدۇ.

تىدىن ىڭ مەنپەئىمەت ئورنىنىڭ مەنپەئىتىنى ئۆزىنىڭ ۋە باشقا شەخسلەرنغەربلىكلەر ئۆزىنىڭ خىز ساداقەتلىك: --

شقا اتۇغقان ۋە ب ئۈستۈن ئورۇنغا قويىدۇ. ئاسىيالىقالر ئۈچۈن كىشىلىك مۇناسىۋەتلەر ناھايىتى مۇھىم بولۇپ، تونۇش،

 ئادەملەرنى ئۆزلىرىنىڭ خىزمەت ئورۇنلىرىدىن يۇقىرى ئورۇنغا قويىدۇ.

 ھەممە ئىشالردىن بىراقال قۇتۇلۇش»لىرىنى يەكشەنبە كۈن-لەر بايرام كۈنلىرى ۋە شەنبەغەربلىك بايرام:--

ەرنى بىر قانچە ىسا ئۇ كۈنلدەپ ھېسابالپ، ئۇ كۈنلەردە ئائىلە بويىچە ئۆز ئالدىغا ئايرىم ئارام ئالىدۇ. ياكى بولم« كۈنلىرى

ي ئىجتىمائى الىقالر ئۈچۈن سودا سارىيى ۋە چوڭيېقىن دوستلىرى ياكى تۇغقانلىرى بىلەن بىللە ئۆتكۈزىدۇ. ئاسىي

ولغان جايالر بايرام ۋە دەم ئېلىش كۈنلىرىنى تقىستاڭلىققا -ان ۋە قىستاچۇرۇڭ قاپلىغ-يىغىلىشقا ئوخشاش ۋاراڭ

 ئۆتكۈزىدىغان ئەڭ ياخشى سورۇن بولۇپ ھېسابلىنىدۇ.

 ئىش ئۈچۈن ياردەم سوراشتەك مەلۇم بىر ئۈچ ياكى ئۇنىڭدىن كۆپ ئادەم پۇل تۆلەش ياكى ئۆچىرەتتە تۇرۇش:--

لىقالر گەر ئاسىيابىر يەرگە كەلگەندە غەربلىكلەر تەبىئىي ھالدا بىر قۇر ئۆچىرەت بولۇپ تىزىلىپ تۇرىدۇ. ئەمما، ئە

ىزمۇ ونۇسا، ھەرگدەپ ئويلىسا، ياكى قارشى تەرەپتىكى ئادەمدىن بىرەرسىنى ت« مېنىڭ ئىشىم ناھايىتى تېزال تۈگەيدۇ»

 رەتتە تۇرۇشنى بىر خىل مۇھىم ئىش قاتارىدا كۆرمەيدۇ. ئۆچى

ورنىتىش ئغەربلىكلەر ئۈچۈن خىزمەت ئورنىدىكى ھەممە كىشىلەر بىلەن چوڭقۇر مۇناسىۋەت  خىزمەت ئورنى:--

نال شلىرى بىلەئەمەلىيەتكە ئۇيغۇن ئىش ئەمەس. شۇڭا ئۇالر پەقەت ئۆزى بىلەن چىقىشااليدىغان بىر قانچە خىزمەتدا

 ال ئۆتىدۇ.قۇر مۇناسىۋەت ئورنىتىپ، قالغانالر بىلەن ناھايىتى يۇقىرى كەسپىي ئەخالق ئۆلچىمى بىلەن نورمچوڭ

سىۋەتنى پ، ئۇ مۇنائاسىيالىقالر بولسا بارلىق ساۋاقداشلىرى ۋە خىزمەتداشلىرى بىلەن چوڭقۇر روھىي باغلىنىش ئورنىتى

 بىر ئۆمۈر ساقالشقا تىرىشىدۇ.

ە ربلىكلەر ئۆز دۆلىتىگە كەلگەن چەت ئەللىكلەردىن ھەممە جەھەتتە ئۆزلىرىگغە چەت ئەللىكلەر:--

لە ىدا مۇئامىئوخشاش بولۇشىنى ئىستەيدۇ. ئاسىيالىقالر بولسا چەت ئەللىكلەرگە بىر خىل قىممەتلىك مېھمان قاتار

ويۇپ قساسەن ئۆز مەيلىگە ادەتلەرگە بويسۇنۇشنى ئىستىمەيدۇ. چەت ئەللىكلەرنى ئائ-قىلىپ، ئۇالردىن يەرلىك قائىدە

 بېرىدۇ.

لىدۇ، ۋە لىرىدىن چوڭ بولغان ھامان ئۆز كۈچىگە تايىنىپ ياشاشنى تەلەپ قىئانىالر بالى-غەربلىك ئاتا بالىالر:--

 ا بالىلىرىنى بىر ئۆمۈر يۆلەيدۇ. ئانىالر بولس-ئۇالرنى شۇنداق قىلىشقا مەجبۇراليدۇ. ئاسىيالىق ئاتا

رمەي، ولغان بالىلىرىنىڭ تۇرمۇشىغا ئارىلىشىۋېلىشنى مۇۋاپىق كۆبئانىالر چوڭ -ى ئاتاغەربتىك ئانىالر:-ئاتا--

تۇرۇشنىمۇ  ىلەن بىللەبالىلىرىغا پەقەت ئۆزلۈكىدىن ئالدىغا كەلگەندىال ئاندىن مەسلىھەت بېرىدۇ. قېرىغاندا بالىلىرى ب

ەپ دەكچىلىك قىلىشنى ناھايىتى مۇھىم ئىش، انىالر بولسا بالىلىرىغا بىر ئۆمۈر يېتئ-خالىمايدۇ. ئاسىيالىق ئاتا

يەتلىك مۇۋەپپەقى ھېساباليدۇ. ئۇنى بالىلىرىنىڭ مۇۋەپپەقىيەتلىك بولۇشىدىكى بىر مۇھىم ئامىل، دەپ قارايدۇ. ھەمدە

 بولغان بالىلىرىدىن قېرىغاندا ئۆزلىرىگە ياردەم قىلىشنى ئۈمىد قىلىدۇ.

 اشقا ئائىلەبىسىدىن ئۆز ئېھتىياجىدىن ئۆزى چىقىشنى، ھەرگىزمۇ غەربلىكلەر چوڭالرنىڭ ھەممياشانغانالر: --

ىشقا خەۋەر ئېل ئەزالىرى ياكى دوستلىرى ئۈچۈن بىر خىل يۈك بولۇپ قالماسلىقنى ئىستەيدۇ. ئاسىيالىقالر چوڭالردىن

 رازى بولىدۇ، ۋە ياشانغاندا بالىلىرىنىڭ ئۆزلىرىنى بېقىشنىمۇ ئىستەيدۇ. 

غەربلىكلەر بىر ناتونۇش ئادەمنى ئۇچراتقاندا، ئۇنىڭ بىلەن ئازراق پاراڭلىشىپ  ن تونۇشۇش:يېڭى ئادەملەر بىلە--

قىستاڭ -قائىدە، دەپ ھېساباليدۇ. ئاسىيالىقالر قىستا-قويۇش ۋە باشقىالرغا يول بېرىشنى بىر ناھايىتى مۇھىم ئەدەپ
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قېتىم ئۇچرىتىدىغان كىشىلەرگە ئانچە ئېتىۋار بېرىپ مۇھىتتا ياشاپ كۆنۈپ قالغان بولۇپ، ئۇالر ئۆز ئۆمرىدە پەقەت بىرال 

 ياكى كۆڭۈل بۆلۈپ كەتمەيدۇ.

 

ىلىنغان قبۇ قېتىم بايان قىلىدىغان مەزمۇنالر شۇنىڭ بىلەن ئاخىرالشتى. ئاخىرىدا مەن يۇقىرىدا بايان 

ايمەن. ۇشىنى سورمەزمۇنالردىن چۈشۈپ قالغان جايالرنى باشقا قېرىنداشالرنىڭ ئىنكاس شەكلىدە تولۇقالپ قوي

 رەھمەت!

 

 پايدىالنغان مەنبەلەر:

[1] Top 10 Differences Between Eastern and Western Cultures 

http://topyaps.com/top-10-differences-between-eastern-and-western-cultures 

 

[2] What are the main differences between Asian cultures and Western cultures? 

https://www.quora.com/What-are-the-main-differences-between-Asian-cultures-and

-Western-cultures 

 

[3] Cultural Differences: Asian Social Customs 

http://www.chalre.com/hiring_managers/asian_cultural_differences.htm 
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لەن غەرب زمىلىرىمغا ئىنكاس يازغان ئوقۇرمەنلەرنىڭ ئىچىدە مەندىن جۇڭگو مائارىپى بىمېنىڭ بۇرۇنقى يا

ىتى كەڭ رىسى ناھايمائارىپى ئوتتۇرىسىدىكى ئاساسىي پەرقلەرنى سورىغان قېرىنداشالرمۇ بار. يۇقىرىدىكى تېمىنىڭ دائى

قنى بايان قىلىپ پەر 12ىپى ئوتتۇرىسىدىكى بولۇپ، مەن مەزكۇر يازمىدا پەقەت ئامېرىكا مائارىپى بىلەن جۇڭگو مائار

 ئۆتىمەن.

سائەت دەرس  8. بىر سىنىپ ئوقۇغۇچىلىرىنىڭ سانى. تولۇقسىز ۋە تولۇق ئوتتۇرا مەكتەپلەردە ئادەتتە كۈنىگە 1

ن ئوقۇغۇچى ئوقۇيدىغا 65 – 55دەرس ئۆتىدۇ. ھەمدە بىر سىنىپتا  2ئۆتۈلىدۇ. جۇڭگودا بىر ئوقۇتقۇچى ئادەتتە كۈنىگە 

كېيىنكى  بولۇپ، سىنىپ مۇدىرلىرىدىن باشقا ئوقۇتقۇچىالر دەرس ئۆتمىگەن ۋاقىتلىرىنى تاپشۇرۇق تەكشۈرۈش ۋە

سائەت دەرس ئۆتىدىغان  6 – 5دەرسلەرگە تەييارلىق قىلىشقا سەرپ قىلىدۇ. ئامېرىكىدا بولسا ئوقۇتقۇچىالر ئادەتتە 

 وقۇغۇچى ئوقۇيدۇ.ئ 30 – 25بولۇپ، بىر سىنىپتا 

 مەكتەپتىكى جۇڭگودا ئوقۇغۇچىالر ئوخشىمىغان سىنىپالرغا بۆلۈۋېتىلىپ، ھەر بىر سىنىپتىكى ئوقۇغۇچىالر. 2

 ەرنى بىللەئوقۇش ھاياتىنى ئاساسەن بىللە ئۆتكۈزىدۇ. يەنى، بىر سىنىپتىكى ئوقۇغۇچىالر ئاساسەن ھەممە دەرسل

ش يىللىقتىكى دەيدىغان ئۇقۇم يوق. ئوخشا« مۇدىرىسىنىپ »ۋە « پوكۇنى سىنىپ ئوقۇغۇچىلىرى»ئوقۇيدۇ. ئامېرىكىدا 

 ىئىنگلىز تىل ئوخشىمىغان ئوقۇغۇچىالرنىڭ مەلۇم بىر ۋاقىتتا ئوقۇيدىغان دەرسلىرىمۇ ئوخشاش بولمايدۇ. مەسىلەن،

 ەۋسۇمرغا كېتىدۇ. بىر مباشقا سىنىپال-دەرسىنى بىللە ئوقۇغان ئوقۇغۇچىالر ئۇنىڭدىن كېيىنكى دەرس ۋاقتىدا باشقا

ال ڭكىگە زادىئاخىرلىشىپ، يېڭى مەۋسۇم باشالنغاندا، ھەر بىر دەرسكە كېلىدىغان ئوقۇغۇچىالر ئالدىنقى مەۋسۇمنى

 ئوخشىمايدۇ.

ر دەرس . جۇڭگودا بىر سىنىپ ئوقۇغۇچىلىرى ھەممە دەرسلەرنى بىللە ئوقۇيدۇ. بىر دەرس تۈگەپ يەنە بى3

ەي، ىپ ئۆزگەرمدەرس ئۆتىدىغان ئوقۇتقۇچى ئالمىشىدۇ. يەنى، سىن ئوقۇغاندا ئوقۇغۇچىالر ئۆز سىنىپىدا تۇرۇۋېرىپ،

رسلەرنى شىمىغان دەئوقۇتقۇچى ئۆزگىرىدۇ. ئامېرىكىدا بىر دەرسنى بىللە ئوقۇغان ئوقۇغۇچىالر كېيىنكى دەرس ئۈچۈن ئوخ

انىدا قىم دەرسخىر مۇئوقۇپ، ئوخشىمىغان دەرسخانىالرغا بارىدۇ. يەنى، ئامېرىكىدا بىر ئوقۇتقۇچى بىر خىل دەرسنى ب

 ئۆتىدىغان بولۇپ، بۇ سىنىپقا كېلىپ ئوقۇيدىغان ئوقۇغۇچىالر داۋاملىق ئۆزگىرىپ تۇرىدۇ. 

ان رس بېرىدىغ. جۇڭگودا ئوقۇغۇچىالر بىر مەكتەپكە كىرىپ، سىنىپالرغا تەقسىملەنگەندىن كېيىن، ئۇالرغا دە4

بېرىدىغان  سئۇالرغا دەر يىللىقتىن كېيىنكى يىللىققا ئۆرلىگەندە، ئوقۇتقۇچىالرمۇ بېكىتىلىدۇ. سىنىپتىكى ئوقۇغۇچىالر بىر

ىر بنىڭ مەلۇم ئوقۇتقۇچىالر ئاساسەن ئۆزگەرمەي، ئوقۇغۇچىالر بىلەن تەڭ ئۆرلەيدۇ. ئامېرىكىدا مەلۇم بىر يىللىق

ىلەن بىللە بر ئۇالر ۇچىالكەسپىي دەرسىنى بېرىدىغان ئوقۇتقۇچىالر مۇقىم بولۇپ، ئوقۇغۇچىالر يىللىق ئۆرلىگەندە، ئوقۇتق

 ئۆرلىمەيدۇ. 

. جۇڭگو مەكتەپلىرىدە ھەر بىر سىنىپقا بىردىن سىنىپ مەسئۇلى، ياكى سىنىپ مۇدىرلىقىنى قىلىدىغان ئوقۇتقۇچى 5

تەيىنلىنىپ، ئۇ ئوقۇتقۇچى باشالنغۇچنى، تولۇقسىزنى ياكى تولۇقنى پۈتتۈرۈپ بولغۇچە ئۆز سىنىپىدىكى ئوقۇغۇچىالرغا 

دەيدىغان « سىنىپ مۇدىرى»بولىدۇ. ئامېرىكىدا بىر گۇرۇپپا ئوقۇغۇچىالر بىر سىنىپقا بۆلۈنمىگەن بولۇپ، مەسئۇل 



 

 قىسىم(-2ئەركىن سىدىق يازمىلىرى )تور كىتاب 

137 

 

 ئۇقۇممۇ يوق.

دىغان، سەن بېكىتى. جۇڭگودا ئوقۇتقۇچىالرنىڭ مائاشىنى ئۇالرنىڭ ئوقۇغۇچىلىرىنىڭ ئىمتىھان نەتىجىلىرىگە ئاسا6

لىنىڭ ە قاراپ ئوقۇتقۇچىغا بېرىلىدىغان خىزمەت مۇكاپات پۇھەمدە ئوقۇغۇچىلىرىنىڭ ئىمتىھان نەتىجىلىرىگ

كىتىدىغان ئىشالر كۆپ. ئامېرىكىدا ئوقۇتقۇچىالرنىڭ مائاشى ئاساسەن خىزمەت ئىستاژىنىڭ ئازلىقىنى بې-كۆپ

ىلەن ب اساسەن بېكىتىلىدىغان بولۇپ، ئوقۇتقۇچىنىڭ مائاشىنى ئوقۇغۇچىالرنىڭ ئىمتىھان نەتىجىسىئقىسقىلىقىغا -ئۇزۇن

 باغالپ قويىدىغان ئىشالر ئاساسەن مەۋجۇت ئەمەس.

ولۇپ، ب. ئامېرىكا مەكتەپلىرىدە ئىككى دەرس ئارىلىقىدىكى تەنەپپۇس ۋاقتى جۇڭگونىڭكىدىن قىسقىراق 7

ن بىر كىلىش ئۈچۈئوقۇغۇچىالر ئاشۇنداق قىسقا تەنەپپۇس ۋاقتىنى ئاساسەن بىر دەرسخانىدىن يەنە بىر دەرسخانىغا يۆت

 ىي ھالەتتە ئۆتكۈزىدۇ. جۇڭگودا ئوقۇغۇچىالر تەنەپپۇس ۋاقتىنى ئۇنداق جىددىي ئۆتكۈزمەيدۇ.جىدد

س ۋاقتىدا . جۇڭگودا ئوقۇغۇچىالر ئوقۇتقۇچىالرغا نىسبەتەن بەكرەك ھۆرمەتچان كېلىدۇ. ئوقۇغۇچىالر دەر8

. لەن بېرىدۇاندا ئىككى قولى بىسوئالغا جاۋاب بەرگەندە ئۆرە تۇرۇپ جاۋاب بېرىدۇ. ئوقۇتقۇچىغا قەغەز تاپشۇرغ

اليدۇ. بۇ دەپ باش« سۆيۈملۈك مۇئەللىم»ئوقۇغۇچىالر قەغەز يۈزىدە مۇئەللىمگە بىر نەرسە يازغاندا مەزمۇننى 

تۇرۇش ۋە -جەھەتتە ئامېرىكىدا ئوقۇغۇچىالر ناھايىتى ئەركىن. جۇڭگونىڭ ئۆلچىمى بويىچە قارىغاندا يۈرۈش

 كەتمەيدۇ. جەھەتتە ئامېرىكا ئوقۇغۇچىلىرى ئوقۇتقۇچىالرغا ئانچە ھۆرمەت قىلىپئوقۇتقۇچىغا بولغان مۇئامىلە 

چى خانىنىڭ ئى. جۇڭگو مەكتەپلىرىدە ئوقۇغۇچى دىجورنىلىك تۈزۈمى يولغا قويۇلغان بولۇپ، ئوقۇغۇچىالر دەرس9

 ىكىش، قارق، كۆچەت تۋە سىرتىدا ئوقۇشتىن باشقا يەنە نۇرغۇن قوشۇمچە ۋەزىپىلەرنى ئۆتەيدۇ. مەسىلەن، تازىلى

داق ىقالر. بۇنتازىالش، ئوقۇتقۇچىغا ياردەملىشىپ ماتېرىيالالرنى كوپىي قىلىش )كۆپەيتىپ بېسىپ چىقىرىش( قاتارل

ا ئۇنداق ئامېرىكىد ئىشالر ئادەتكە ئايالنغان بولۇپ، ئوقۇغۇچىالر ئۇنداق ئىشالردىن ئاساسەن نارازى بولمايدۇ. لېكىن

  سىنىپنى تازىالش ئىشلىرىنىمۇ ھەق ئالىدىغان تازىلىق خىزمەتچىلىرى قىلىدۇ.ئىشالر قەتئىيال يوق. 

نېپىز  ە ناھايىتى. جۇڭگودا ئوقۇغۇچىالر دەرسلىك كىتابالرنى ئۆزلىرى سېتىۋالىدۇ. كىتابالر يۇمشاق تاشلىق ۋ10

گە تەۋە ڭ ئۆزلىرىوقۇغۇچىالرنىبولۇپ، ئادەتتە بىر كىتابنىڭ باھاسى بىر قانچە دولالرغىال توغرا كېلىدۇ. كىتابالر ئ

ىتابالرغا ك دەرسلىك بولغاچقا، ئوقۇغۇچىالر كىتابنى ناھايىتى ئېغىر دەرىجىدە بوياپ ۋە سىزىپ ئىشلىتىۋېرىدۇ. شۇنداقال

اشلىق، ر قاتتىق تئەخالق تەربىيىسىگە تەۋە مەزمۇنالرمۇ خېلى كۆپ كىرگۈزۈلگەن بولىدۇ. ئامېرىكىدا دەرسلىك كىتابال

بالرنىڭ رنىڭ كىتاى قېلىن ۋە ناھايىتى ئېغىر بولۇپ، كىتابالر ئوقۇغۇچىالرغا ئارىيەتكە بېرىلىدۇ. ئوقۇغۇچالناھايىت

ىر قېتىم يېڭىلىنىپ يىلدا ب 6ئۈستىگە سىزىشىغا ۋە كىتابنى بويىشىغا يول قويۇلمايدۇ. دەرسلىك كىتابالر ئادەتتە ھەر 

 تۇرىدۇ.

، ھەممىسى مەملىكەت بويىچە بىرلىككە كەلتۈرۈلگەن بولۇپ . جۇڭگودا مەكتەپكە ئائىت ئىشالرنىڭ11

ان، ئوقۇغۇچىالر ئۈچۈن تالالشالر ئاساسەن مەۋجۇت ئەمەس. پۈتۈن مەملىكەتلىك ئۆلچەم، مەملىكەتلىك نىش

ىت تۈزۈمى مەملىكەتلىك دەرس ئورۇنالشتۇرۇلۇشى، مەملىكەتلىك دەرس مەشىقلىرى، ھەتتا مەملىكەتلىك مەكتەپ ۋاق

شقا ئامېرىكا لىدۇ. شۇڭالقالر مەۋجۇت. ئامېرىكىدا مائارىپ ئىشلىرىنى ھەر بىر شتات ھۆكۈمىتى ئۆز ئالدىغا قارار قىقاتارلى

ر شتاتمۇ يەنە ھۆكۈمەت بار. ھەر بى 51پايتەختى ۋاشىنگتوننىمۇ قوشقاندا مائارىپتا مۇستەقىل ھۆكۈمەتتىن جەمئىي 

الدىغا خېلى ۈنگەن بولۇپ، ھەر بىر مەكتەپ رايونلىرىنىڭمۇ ئۆز ئ( كە بۆلSchool District« )مەكتەپ رايونلىرى»

يونالر ئوقۇتقۇچىالر مەكتەپ رايونلىرى بار بولۇپ، بۇ را 292كۆپ ئەركىنلىرى بار. مەسىلەن، ئىندىئانا شتاتىدا جەمئىي 

 ەلگىلەيدۇ.بئايرىم بىلەن بولغان توختامالرنى، ئوقۇتقۇچىالرنىڭ مائاشىنى ۋە خىزمەت مۇھىتلىرىنى ئۆز ئالدىغا 

. جۇڭگودا مەكتەپ ئىمتىھان سىستېمىسى جۇڭگو مەدەنىيىتىنىڭ بىر قىسمىغا ئايلىنىپ كەتكەن. جۇڭگودا 12

يىلىدىكى سۇڭ خانىدانلىقىدىن باشالنغان بولۇپ، ئۇ ھازىرمۇ -960ھۆكۈمەت كادىرلىرىنى ئىمتىھان ئارقىلىق تالالش 
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رنىڭ قايسى ئالىي مەكتەپكە كىرىشىمۇ مەملىكەتلىك بىر تۇتاش ئىمتىھانالر مەلۇم دەرىجىدە ساقلىنىقلىق. ئوقۇغۇچىال

دېگەن نەرسە مەۋجۇت ئەمەس. « مەملىكەتلىك ئالىي مەكتەپكە كىرىش ئىمتىھانى»ئارقىلىق بەلگىلىنىدۇ. ئامېرىكىدا 

غۇچى كۆپلىگەن ئالىي مەكتەپلەرگە ئالىي مەكتەپكە قوبۇل قىلىش ئۆلچىمىنى ھەر بىر مەكتەپ ئۆز ئالدىغا چىقىرىدۇ. بىر ئوقۇ

تەڭال ئىلتىماس قىلىپ، قوبۇل قىلىنغان مەكتەپلەر ئىچىدىكى ئەڭ ياخشىسىنى تالالپ كىرىش ئامېرىكىدا بىر ئادەتكە 

ئايالنغان ئەھۋال. ئوتتۇرا مەكتەپ سەۋىيىسىدىكى پەرقلەر كەلتۈرۈپ چىقارغان ئېنىقسىزلىق مەسىلىسىنى ھەل قىلىش 

( Scholastic Assessment Test, SAT) «ئوقۇش سەۋىيىسىنى باھاالش ئىمتىھانى»كا ھۆكۈمىتى ئۈچۈن، ئامېرى

دېگەن ئىمتىھانىنى يولغا قويغان بولۇپ، بۇ ئىمتىھانالر بىر يىل ئىچىدە كۆپ قېتىم ئېلىنىدۇ. بىر ئوقۇغۇچىنىڭ ئۇ 

تەپلەر ھەر بىر ئوقۇغۇچىنىڭ ئەڭ يۇقىرى ئىمتىھانىغا كۆپ قېتىم قاتنىشىشىغا يول قويۇلىدىغان بولۇپ، ئالىي مەك

نومۇرىنى ھېسابقا ئالىدۇ. تولۇق ئوتتۇرىنى پۈتتۈرىدىغان ئوقۇغۇچىالر بۇ ئىمتىھانغا ئۆزلىرى تاللىغان ۋاقىتتا قاتنىشىدۇ. 

ەكتەپ ئوخشىمىغان ئالىي مەكتەپلەرنىڭ بۇ ئىمتىھانىغا قويىدىغان ئۆلچىمىمۇ ئوخشاش بولمايدۇ. يەنى ھەر بىر ئالىي م

ئىمتىھان  SATئوقۇغۇچى قوبۇل قىلىشتا ئىلتىماس قىلغان ئوقۇغۇچىنىڭ ئوتتۇرا مەكتەپتىكى دەرس نەتىجىسى بىلەن 

نەتىجىسىگە تەڭ قارايدۇ. داڭلىق مەكتەپلەرنىڭ كۆپىنچىسى ئۇ ئىككى خىل نەتىجىلەردىن باشقا يەنە ھەر بىر 

ىش ئەھۋالى، لىدېرلىق قىلىش قابىلىيىتى ۋە تەنتەربىيىدىكى ئوقۇغۇچىنىڭ دەرستىن سىرتقى پائالىيەتلەرگە قاتنىش

بولۇشنىڭ يېرىم « ياخشى ئوقۇغۇچى»ئىپادىلىرى قاتارلىقالرغىمۇ خېلى قاتتىق قارايدۇ. ئامېرىكىلىقالرنىڭ نەزىرىدە 

ردە كۈچلۈك شەرتى دەرسلەردە ئەال نەتىجىگە ئېرىشكەن بولۇش، قالغان يېرىمى بولسا دەرستىن سىرتقى باشقا ساھەلە

بولۇشتىن ئىبارەت. يەنى، ئوقۇغۇچىالرنىڭ دەرسلەردىكى نەتىجىسى بىلەن باشقا ساھەلەردىكى تەرەققىيات ئەھۋالى 

 ئاساسەن ئوخشاش دەرىجىدە ئېتىۋارغا ئېلىنىدۇ.

 

 پايدىلىنىش مەنبەسى:

[1] Twelve Differences Between Chinese Education and American Education 

https://slkchina.wordpress.com/2007/06/01/12-differences-between-chinese-education

-and-american-education/ 
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 دۆلەت 16دۇنيادىكى ئىجادچانلىقى ئەڭ كۈچلۈك 

 كۈنى-25اينىڭ ئ-11يىلى -2016

 

 

مانالرنى اسەن، گېرلالرغا ئاسمەن ھازىرغىچە گېرمانالر ئۇستىدە بىر ئاز ئىزدەنگەن بولۇپ، ئۆزۈم كۆرگەن ماتېرىيا

ىلى سېلىشتۇرغ ئىجادچانلىق )يېڭىلىق يارىتىش، كەشپىياتچانلىق( جەھەتتە دۇنيانىڭ ئەڭ ئالدىدىكى ئامېرىكا بىلەن

تىنىڭ قانداق ق قابىلىيىبولىدىغان بىر ئورۇندا، دەپ ئويالپ كەلگەن ئىدىم.  ئەمما مەن يېقىندا گېرمانالردىكى ئىجادچانلى

دۆلەتنىڭ دەرىجىسى  16لگەنلىكى ئۈستىدە ئىزدىنىۋېتىپ، ئىجادچانلىقتا دۇنيا بويىچە ئەڭ ئالدىدا تۇرىدىغان يېتىلدۈرۈ

ولغاچقا، ئۆزۈم بىزىلمىغان كۆرسىتىلگەن بىر ئىلمىي دوكالتنى ئۇچۇرتۇپ قالدىم.  بۇ دوكالتتا گېرمانىيە ئۇنچىۋاال ئالدىغا ت

 قېتىم ئۇچراتقان سانلىق مەلۇماتنى تەسۋىرلەپ ئۆتىمەن. بىر ئاز ھەيران قالدىم.  تۆۋەندە مەن بۇ

امبىرى دەپ ئاتىلىدىغان بىر ئەقىل ئ«  The Martin Prosperity Institute (MPI)»كانادادا ئىنگلىزچە 

دىكى ئىلمىي دېگەن تېمى« دۆلەت 16دۇنيادىكى ئەڭ ئىجادچان »ئىنستىتۇتى بار بولۇپ، مەن بۇ قېتىم پايدىالنغان 

خەسسىسلەر رۇپپا مۇتەنى ئاشۇ ئىنستىتۇت ۋە باشقا بىر قىسىم نوپۇزلۇق تەتقىقات ئورۇنلىرىدا ئىشلەيدىغان بىر گۇدوكالت

 بىرلىكتە تەييارلىغان.

دىغان نومۇر دەپ ئاتىلى« ئومۇمىي ئىجادچانلىق كۆرسەتكۈچى»دۆلەتنى بىر  16بۇ تەتقىقات گۇرۇپپىسى ھېلىقى 

« سىاالنت دەرىجىت»، «تېخنولوگىيە دەرىجىسى»باشقا، ئۇالر يەنە ھەر بىر دۆلەتكە  بويىچە تىزىپ چىققان.  ئۇنىڭدىن

رامېتىر دېگەن پا« قوبۇلالش دەرىجىسى»بويىچىمۇ نومۇر قويغان بولۇپ، بۇ يەردىكى « قوبۇلالش دەرىجىسى»ۋە 

ۋەلدە ۆۋەندىكى جەدالرنى تولۇق ئىشقا سېلىش دەرىجىسىنى كۆرسىتىدىكەن.  ت« تاالنت»بىلەن « تېخنولوگىيە»

 3الغان قنومۇرلىرى.  مەن ئۇ جەدۋەلگە « ئومۇمىي ئىجادچانلىق كۆرسەتكۈچى»دۆلەتنىڭ  16كۆرسىتىلگىنى ئاشۇ 

 پارامېتىرنىڭ قىممىتىنىمۇ قوشۇپ قويدۇم.

نومۇرىنىڭ يۇقىرى بولۇشى چوقۇم ئۇالرنىڭ مائارىپ « ئومۇمىي ئىجادچانلىق كۆرسەتكۈچى»دۆلەتنىڭ  16بۇ 

تىنىڭ ياخشىلىقى بىلەن زىچ مۇناسىۋەتلىك.  شۇڭالشقا بىز ئۈچۈن ئاشۇ دۆلەتلەرنىڭ مائارىپ تەرەققىيات سۈپى

ئەھۋاللىرىنى تەكشۈرۈپ بىلىۋېلىش، ۋە ئۇالرنىڭ مائارىپ سىستېمىسىدىكى ئىلغارلىقالردىن ئۆگىنىش ناھايىتىمۇ مۇھىم.  

تۇرىدىغان بولۇپ، ئەمەلىيەتتە ئۇالرنىڭ مائارىپ  ئورۇندا-3رەسىمدىكى جەدۋەلدە فىنالندىيە -1مەسىلەن، 

نىڭ ئىچىدە ئىكەن.  فىنالندىيە ھۆكۈمىتى بۇنىڭغىمۇ  10سىستېمىسىنىڭ سۈپىتى دۇنيا بويىچە ئەڭ ئالدىنقى 

قانائەتلەنمەي، يېقىندا ئۆزلىرىنىڭ مەكتەپ سىستېمىسىدا بىر يېڭى ئىنقىالپ ئېلىپ بارىدىغانلىقىنى ئېالن قىلدى. ئۇ 

لسىمۇ تولۇق ئوتتۇرا مەكتەپتىن باشالپ، فىزىكا، ماتېماتىكا، ئەدەبىيات، تارىخ ۋە جۇغراپىيە قاتارلىق كەسپىي بو

دەرسلەرنى ئەمەلدىن قالدۇرۇپ، ئۇالرنىڭ ئورنىغا كۆپلىگەن كەسىپلەر بىرلەشتۈرۈلگەن ئاساستا ۋەقە ۋە ھادىسىلەرنى 

قېتىملىق دۇنيا ئۇرۇشى تارىخ، جۇغراپىيە ۋە ماتېماتىكا -2ىستېمىدا ئوقۇتۇشتىن ئىبارەت.  مەسىلەن، مۇشۇنداق يېڭى س

كەسىپلىرىنى بىرلەشتۈرگەن ئاساستا ئۆتۈلىدۇ.  دەرس ئۆتۈش ئۇسۇلىمۇ ئۆزگىرىدۇ.  مەسىلەن، بىر سىنىپ ئوقۇغۇچىلىرى 

چىك گۇرۇپپىالرغا ئورۇندۇقلىرىدا ئولتۇرۇپ، ئوقۇتقۇچى مۇنبەردە دەرس سۆزلىمەي، ئوقۇغۇچىالر كى-ئۆز ئۈستەل

ئارا مۇزاكىرە قىلىش يولى بىلەن ئۆگىنىدۇ.  بۇ يېڭى ئۇسۇلدا دەرس ئوقۇش ئوخشىمىغان -بۆلۈنۈپ، دەرسنى ئۆز

كەسىپلەردىكى ئوقۇتقۇچىالر ۋە ئوقۇغۇچىالر بىرلىكتە ئىشلەش ئاساسىدا ئېلىپ بېرىلىدىغان بولغاچقا، ئوقۇتقۇچىالرغا 
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ئوخشاش بولمايدۇ.  شۇڭالشقا فىنالندىيە ئوقۇتقۇچىالرنى يېڭى ئۇسۇلغا ماسالشتۇرۇش قويۇلغان تەلەپلەرمۇ بۇرۇنقىغا 

پىرسەنت ئوقۇتقۇچىالر ھازىرغىچە ئاشۇنداق تەربىيىلىنىشنى  70تەربىيىسىنىنۇ ئاللىقاچان باشلىۋەتكەن بولۇپ، 

 تامامالپ بولغان.

 

 

 دۆلەتنىڭ تىزىملىكى.  16ىرى بولغان نومۇرى ئەڭ يۇق« ئومۇمىي ئىجادچانلىق كۆرسەتكۈچى»ەسىم: ر-1

 

 پايدىلىنىش مەنبەسى:

[1] The 16 Most Creative Countries In The World 

http://www.businessinsider.com/most-creative-countries-in-the-world-2011-10#1-sw

eden-16 

[2] Finland Will Become the First Country in the World to Get Rid of All School 

Subjects 

https://brightside.me/wonder-curiosities/finland-will-become-the-first-country-in-the

-world-to-get-rid-of-all-school-subjects-259910/ 

[3] The Global Creativity Index 2015 

http://martinprosperity.org/content/the-global-creativity-index-2015/ 

[4] http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2016-intro5.pdf 

http://www.businessinsider.com/most-creative-countries-in-the-world-2011-10#1-sweden-16
http://www.businessinsider.com/most-creative-countries-in-the-world-2011-10#1-sweden-16
https://brightside.me/wonder-curiosities/finland-will-become-the-first-country-in-the-world-to-get-rid-of-all-school-subjects-259910/
https://brightside.me/wonder-curiosities/finland-will-become-the-first-country-in-the-world-to-get-rid-of-all-school-subjects-259910/
http://martinprosperity.org/content/the-global-creativity-index-2015/
http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2016-intro5.pdf
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 رايون 7ۇنيادىكى ئادەملەر ئۇزۇن ئۆمۈر كۆرىدىغان د 

 كۈنى-12اينىڭ ئ-12يىلى -2016

 

 

 دە مۇنداق بىر ئىلمىي تەكشۈرۈش نەتىجىسى« خەلق گېزىتى»يىل بۇرۇن مەن  25بۇنىڭدىن تەخمىنەن 

ىرسەنتى پ 80ياشتىن ئارتۇق ياشىغان كىشىلەرنىڭ  100ھەققىدىكى خەۋەرنى كۆرگەن ئىدىم: پۈتۈن جۇڭگو بويىچە 

 پىرسەنت كىشىلەر ئاساسەن ئۇيغۇر ئىكەن. 80ئۇيغۇر دىيارىدا بولۇپ، ئاشۇ 

ۈن نغانالر ئۈچياشا»بىر قانچە كۈننىڭ ئالدىدا مەن بىزنىڭ ئىدارىدىكى خىزمەتچىلەر ئۈچۈن ئورۇنالشتۇرۇلغان 

 تەخەسسىسلەرئۇ دوكالتتا مۇ دېگەن تېمىدىكى بىر ئىلمىي دوكالتنى ئاڭلىدىم.« مېڭىنى ساغالم ساقالش ئۇسۇللىرى

 7ىن ان جايالردپۈتۈن دۇنيا مىقياسىدا تەكشۈرۈش ئېلىپ بېرىپ، دۇنيادىكى ئۇزۇن ئۆمۈر كۆرىدىغان كىشىلەر توپالشق

ېلىندى. شۇنىڭ بىلەن ئ( دەپ ئاتىلىدىغانلىقى تىلغا Blue Zones« )كۆك رايونالر»رايوننى بايقىغانلىقى، ۋە ئۇ رايونالر 

ەپ چە خۇالسىلىن بۇ ھەقتىكى ئۇچۇرالرنى ئىزدەپ كۆردۈم. مەزكۇر يازمىدا مەن ئاشۇ ئۇچۇرالرنى قىسقىمەن تورالرد

 بايان قىلىپ ئۆتىمەن.

 كۆك رايون تۆۋەندىكىلەردىن ئىبارەت: 7دۇنيادىكى 

ق ياشتىن ئارتۇ 100يىل ئىچىدە  10ان يىلى باشالنغ-1996( رايونى: Sardinia( ئىتالىيەنىڭ ساردىنىئا )1)

 كىشى چىققان 20ياشىغان ئادەمدىن 

ارتۇق ئياشتىن  80ئادەمنىڭ ئىچىدىكى بىرى  3( رايونى: ھەر Acciaroli( ئىتالىيەنىڭ ئاكسىئارولى )2)

 ياشىغان

 ( ياپوننىڭ ئوكىناۋا ئاراللىرى3)

 ( ئامېرىكا كالىفورنىيە شتاتىنىڭ لوما لىندا رايونى 4)

 ېرىم ئاراللىرى( يNicoya( كوستا رىكانىڭ نىكويا )5)

ئادەم  3ېرىلغان بىر تەكشۈرۈشتە ھەر يىلى ئېلىپ ب-2009( رايونى: Icaria( گىرېتسىيەنىڭ ئىكارىئا )6)

 ياشتىن ئارتۇق ياشىغانلىقى بايقالغان 90ئىچىدىكى بىرى 

( Öland,  Småland, Skåneىمالىي سكانە )ش-( شىۋېتسىيەنىڭ ئوالند، جەنۇبىي سمالەند ۋە شەرقىي7)

 ونلىرىراي

 

 رايوندا ياشايدىغان كىشىلەر تۆۋەندىكىدەك خاراكتېرگە ئىگە: 7بۇ 

 يۇشئورۇنغا قو-1ئائىلىنى --

 تاماكىنى ئاز چېكىش--

لغان ەيدىغان گۆشنىڭ مىقدارى نورمال كىشىلەرنىڭكىنىڭ يېرىمىغا توغرا كېلىش، ھەمدە ئۆسۈملۈكلەردىن ياساي--

 يېمەكلىكلەرنى ئاساس قىلىش

 قداردا چېنىقىشنى كۈندىلىك تۇرمۇشىنىڭ بىر قىسمى قىلىشنورمال مى--

قويۇق ئىجتىمائىي مۇناسىۋەت مەدەنىيىتى ئىچىدە ياشاش، يەنى كوللېكتىپ پائالىيەتلىرى كۆپ بولۇش، --
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 ياشقىچە بولغان كىشىلەر ئارىلىشىپ ئۆتۈش 80ھەمدە بىر ياشتىن 

 ىشېمال قىل( نى كۆپ ئىستLegumesھەر خىل پۇرچاق ۋە مېغىزالر )--

 

 

ان رەسىم بولۇپ، ئۇ كۆك رايونالر ئىچىدىكى ئوكىناۋا، دەپ ئاتىلىدىغ« Venn diagram»رەسىم: ئىنگلىزچە -1

 كلىدە كۆرسىتىپ بېرىدۇ.خىل خاراكتېرىنى رەسىم شە 6ساردىنىئا لوما لىندا رايونالردا ياشايدىغان كىشىلەرنىڭ يۇقىرىدىكى 

 

نالر ھەققىدە ( بولۇپ، ئۇ ئاشۇ رايوDan Buettnerساسلىق كىشى دەن بيۇتنېر )نى بايقىغان ئا« كۆك رايونالر»

ىشنى ئ 9ۋەندىكى بىر كىتاب يازغان. ئۇ كىتابىدا كۆك رايونالردا ياشايدىغان كىشىلەرنىڭ تۇرمۇش ئادىتى ھەققىدە تۆ

 خۇالسىلەپ چىققان:

 نىشنى ئىزچىل داۋامالشتۇرۇشەرىكەتلەر بىلەن شۇغۇللىھ-( نورمال مىقداردىكى جىسمانىي ئىش1) 

 ( ھاياتىنىڭ مەقسىتى بار بولۇش2)

 ( روھىي بېسىمنى ئازايتىش3)

 ( ئىستېمال قىلىدىغان كالورىيىنىڭ مىقدارى نورمال بولۇش4)

 ( ئۆسۈملۈكلەرنى ئاساس قىلغان يېمەكلىكلەر بىلەن ئوزۇقلىنىش5)

 ئىستېمال قىلىپ تۇرۇش ( ئوتتۇرىچە مىقداردىكى ھاراق، بولۇپمۇ ئۈزۈم ھارىقىنى6)

 ( دىنىي ئېتىقادى بار بولۇش ۋە دىنىي ئىبادەت بىلەن شۇغۇللىنىش7)

 ( ئائىلە تۇرمۇشىغا چوڭقۇر چۆككەن بولۇش8)

 ( ئىجتىمائىي تۇرمۇش بىلەن كۆپ شۇغۇللىنىش ياكى يىغىلىشالرغا كۆپ بېرىش9)

 

 پايدىلىنىش مەنبەسى:

[1] Blue Zones: https://en.wikipedia.org/wiki/Blue_Zone 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Blue_Zone
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 چۈشكەن ئىنكاسالردىن تالالنمىالر

 

ۋەتەندىكى ئۇيغۇرچە تور بەتلىرىنىڭ تاقىلىپ كېتىشى سەۋەبىدىن مەن بۇ يەرگە پەقەت باغداش مۇبىرىگە ئىالۋە:  

  چۈشەن بىر قىسىم ئىنكاسالرنىال كىرگۈزدۈم.  

 

 

 مەكتەپ تاپشۇرۇقلىرى قانچىلىك بولسا ئەڭ مۇۋاپىق

 

جى يىللىقنىڭ باللىرى جىنىدا ياكى ئىككىن -1ما تەرەپتە تاپشۇرۇق،كىتاب ماتىريالالرنىڭ كۆپلىكىدىن باشالنغۇچ  (1)

 bagdax, kitabhumar سومكىسىنى كۆتىرەلمەي يەردە سۆرىلىدىغان غالتەكلىك سومكىالرنى ئىشلىتىدۇ .

 

شۇرۇقالرنى مېنىڭ تولۇق ئوتتۇرا  ھاياتىم تۈگۈمەس  تاپشۇرۇق بىلەن ئۆتكەن ،ئۇفففففففففففففف  ، شۇ تاپ (2)

 چىۋاال كۆپئىشلەپ بواللماي قۇسىۋەتكىدەك بوپ كەتكەنىدىم )دەرىس مەزمۇنىنى ھەزىم قىلىپ بواللماي تۇرۇپ ئۇن

 قىت يوق(تاشۇرۇق ئىشلەش بەك ئېغىر كىلەتتى ،تەپەككۇر قىلدىغانغا ۋا

رىش اپشۇرۇق بىھەممە نەرسە  يەنىال  مۇۋاپىق بولغان ياخشى .دۆلىتىمىزدە نوپۇس كۆپ رىقابەتمۇ كۆپ ،قايسى خىل ت

 bagdax, rushangulئەندىزىسى ئەڭ مۇۋاپىق بوالكىن؟ 

 

، شەكىلنى ىبىراق بىزدىكى مائارىپ تۇزۇلمىسى بولۇپمۇ يەرلىك مائارىپ ئىدارىلىرىنىڭ سۈپەتنى ئەمەس سانن (3)

يىل بوپتۇ، يەنە شۇ پىتى ھەتتا ئىشىپ  24ە چىققاندا بارئىدى، مانا يىلى خىزمەتك-90قۇغلىشىدىغان ئىشى مەن 

شۇرۇق مەشىق تاپ كەتتى. بالىالرغا بەرگەن تاپشۇرىقىمىزنىڭ ھېچقانداق ئەھمىيتى يوق، ھەقسىز تارقىتىلىدىغان كىچىك

 كام بولۇپ ت دەرسكە چوقۇم بىر سائەت تاپشۇرۇق بىرىشىمىز شەرت، سانبار، شۇنى ئىشلىتىشىمىز كىرەك. بىر سائە

 قالسا ئايلىق تەكشۇرۇشتە تارتىلىدىغان نومۇر تەييار. 

گەن لىغان، كۆرئەسلى ئەدەبىيات دەرسىگە نىسپەتەن كىتاب ئوقۇپ كىلىش، ياقتۇرغان شىئېرالرنىڭ يادالپ كىلىش، ئوي

زىش، التلىرى يېېلىش، خىلمۇ خىل مەزمۇندا كىچىك ماقالىلەرنى، تەكشۇرۇش دۇكنەرسىلەرگە قارىتا ماتىريال توپالپ ك

ك ئەپسۇس، تەسۋىرى ئابزاسالرنى يېزىش دېگەندەك تاپشۇرۇقالرنى بەرسەك تولۇمۇ ياخشى بوالتتى، ناھايىتىمۇ بە

لغان ېلىپ بېرىئىسالھات مەن ئوقۇتقۇچىلىق ھاياتىمدا ياخشى بولغان، ئوقۇتۇشتا ، ئىمتاھان تۈزىمىدە ھەقىقىي بىر ئ

 saptilak, bagdax مەنزىرىنى كۆرمەي ئارامغا چىقىپ كىتىدىغان ئوخشايمەن. 

 

شلىمەي ندە كەچتە تاپشۇرۇق ئىئانامنىڭ كۈ -مەكتەپتە ئوقۇۋاتقان ۋاقىتلىرىمدا تاپشۇرۇقنىڭ كۆپلىكىدىن، ئاتا    (4)

ەچگە سسە كۆپەيگرۇقالر بۇرۇنقى تاپشۇرۇقالردىن نەچچە ھەئولتارغىنىغا بەكال ھەۋەس قىالتتىم ، ھازىر بولسا تاپشۇ

كۈنلەر  ىشلەيدىغانبالىالر بىزگە تېخىمۇ ھەۋەس قىلىدىغان بولۇپ قاپتۇ . ئۇھ ! قاچانمۇ تاپشۇرۇقنى سۆيۈنۈپ تۇرۇپ ئ

 heniya, bagdaxكىلەر . 
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مېرىكا يەنىالم ئا بۇ قاراشقا ، مىنىڭچە ئوقۇغۇچىالرنىڭ تاپشۇرۇقى قانچىلىك بولسا ئەڭ مۇۋاپىق بولىدۇ ؟ دېگەن (5)

ك ئوقۇتقۇچىالر بىرلەشمىسى ۋە باشقا نۇرغۇن مەملىكەتلى ئانىالر ھەم -مائارىپ مىنىستىرلىقى ۋە ئامىركا ئاتا 

مىنۇتقىچە ، 20دىن 10يىللىققىچە -3ئوقۇتقۇچىالر تەشكىالتلىرنىڭ تەكلىپىدىكى ؛ يەسلى بالىلىردىن باشالنغۇچتىكى 

ىق ئوقۇغۇچىالرنىڭ يۇقارقىالردىن كۆپرەك بولۇشى ، يۇقىرى يىلل ،مىنۇتقىچە 60-30 يىللىققىچە ،-6تىن يىللىق-3

اش چىالرنىڭ يتاپشۇرۇقالر ئوخشىمىغان كۈنلەردە ، ئوخشىمايدىغان مىقداردا بېرىلسە بولىۋېرىدۇ. مانا بۇ ئوقۇغۇ

ھەم بىزنىڭ ورۇنالشتۇرۇش ئۇسۇلى دەپ ئويلۇدۇم .چەكلىمىسنى ئاساس قىلىپ چىقىرىلغان توغرا بولغان تاپشۇرۇق ئ

الپ للەرنى ئويھازىرقى مائارىپ  ئوقۇتۇش ئۇسۇلىمىزدا مۇشۇنداق ئالدىن تۇزۇلگەن پىالنالر بارمىدۇ ؟ دېگەن مەسى

 قالدىم...(

Turk-Zat, bagdax 

 

 شقەردە(ىرقى باشالنغۇچ مەكتەپلەردىكى ئوقۇغۇچىالرنىڭ تاپشۇرۇق ئىشلەش ئەھۋالى)قەھاز (6)

 

 قىتىم5ماتىماتىكا ھەپتىدە 

 قىتىم5خەنزۇتىلى ھەپتىدە

 قىتىم5تىل ئەدەبيات ھەپتىدە

 مۇزىكا ۋە تەنتەربىيە دىن باشقا پەنلەر ھەپتىدە بىر قىتىم

ى ىق خاتاسىنتاپشۇرۇققا قويۇلدىغان تەلەپ قىىتم سانى چوقۇم تەلەپكە ئۇيغۇن بولۇش،مىقدارى ئاز بولۇپ قالماسل

 لەشكە بۇيرۇپ قايتا تەكشۈرۈش....تۈزىتىپ ئىش

قىتىم تاپشۇرۇق ئىشلىشى 20بولسۇن ھەر ھەپتىدە ئەڭ ئاز بولغاندا يىللىقتا-6يىللىق ياكى-1بىر ئوقۇغۇچى مەيلى 

 كىرەك.

ەپ بويىچە قىتىملىق تاپشۇرۇقنى تەل400خىل دەرىس بىرىدىغان ئوقۇتقۇچى بىر ھەپتىدە2ئوقۇغۇچى بار سىنىپتا 40

 شۈرۈپ،خۇالسە قىلىشى كىرەك.ئىشلىتىپ ،تەك

ىقىغا سائەت دەرس ئۆتۈلىدۇ.ھەممە ئوقۇتقۇچى دەرىستىن كىيىن ئۈگىنىش باشل7ھەر كۈنى ئوتتۇرا ھساپ بىلەن

 تاپشۇرۇقنى ۋاقتىدا يىغىپ ئىلىپ چىقىشنى بۇيرۇيدۇ.

لىدا خەنزۇ تى )تاپشۇرۇقئوقۇغۇچىالرنىڭ مۇتلەق كۆپچىلىكىنىڭ ئائىلىدە تاپشۇرۇق ئىشلەش شارائىتى ھازىرالنمىغان،

 بولغاچقا كۆپ قىسىم ئاتا ئانىالرنىڭ يىتەكچىلىك قىلىش شارائىتى يوق(

ۇقنى لىپ تاپشۇرنەتىجە:ئوقۇتقۇچى ئامالنىڭ يوقلىقىدىن تەكشۈرۈشكە تاقابىل تۇرۇش ئۈچۈن دەرىس ۋاقتىنى قۇربان قى

رۈش ىدۇ،ئوقۇتقۇچى ئوقۇغۇچىنىڭ كۆچۈدوسكىغا يىزىپ بىرىدۇ،ئوقۇغۇچىالر دوسكىدىن ئەپلەپ سەپلەپ كۆچۈر

 چىقىپ تاپشۇرۇقنى خۇالسە قىلىش ئارقىلىق‹‹تەكشۈرۈپ››سەۋىيسىنى قىممەتىلىك ۋاقتىنى سەرىپ قىلىپ 

 ئوقۇغۇچىنىڭ سەۋىيسىنى بىكىتىپ چىقىدۇ،تۈرلۈك تەكشۈرۈشكە تاقابىل تۇرىدۇ.

ىتىم سانى ئورۇندايدۇ،لىكىن ت‹‹ياخشى››سىنى شۇنىڭ بىلەن تاپشۇرۇقنىڭ قىتىم ساننى تەلەپكە يەتكۈزۈپ ۋەزىپى

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 ز قالدى.قىسمەن ئوقۇتقۇچىالر بۇ ئۇسۇلنى قولالنماسلىقى مومكىن ،لىكىن بۇ ئوموميۈزلۈك ئەھۋال بولۇشقا ئا

قىقات تاپشۇرۇققا نىسبەتەن قاچانمۇ ئوقۇتقۇچى ئوقۇغۇچىالرنىڭ بىسىمى يىنىكلەر؟مائارىپ ئىدارىسنىڭئوقۇتۇش تەت

 ,bagdaxلىرى قاچانمۇ ئۈنۈملۈك ھەل قىلىش چارىسىنى تىپىپ چىقىپ يولغا قويار؟ ‹‹قارا قۇيۇن››ئىشخانىسىدىكى 

tamkin0998 
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مائارىپ ئورۇنلىرى تاپشۇرۇققا خىلى چەك قۇيغان ئىدى.لىكىن مەكتەپلەرگە كەلگەندە ئىجرا  (7)

يىللىقتىن يۇقىرى -4ە ئىشلەيدىغان تاپشۇرۇق بىرىلمەسلىك.يىللىققىچە بولغان بالالغا ئائىلىد3-1بولمايۋاتىدۇ.

بىر سائەتكىچە ئەتراپىدا تاپشۇرۇق بىرىش.يانداشما مەشق بىر دەرسكە بىردىن -سىنىپتىكى بالالغا يىرىم سائەتتىن 

ەم بولىشى كىرەك.دەپ ئىنىق بەلگىلىمە بار.لىكىن قايسى مەكتەپ ،قايسى يىللىق ئوقۇتقۇچىلىرى ئەمەل قىلدى؟ھ

يىل ئوقۇسىمۇ ساۋادى 17-12.يەنە كىلىپ ‹‹نەتىجە››.تۆۋەندىنمۇ  ‹‹نەتىجە››قانداق ئەمەل قىلىدۇ؟يۇقۇردىن 

تال  32چىقمايدىغان تۇرسا؟شۇ تاپشۇرۇق ئىشلىمىسە ،تەكرار يازمىسا ، قانداق ئەستە تۇتىدۇ؟.ياكى ئۇ خەت 

 ,bagdaxيىل ئوقۇپمۇ ساۋاتسىز تۇرسا؟ 17ال بولمىسا؟بىسىپ ئۈگەنسە ئىككى ھەپتىدە ساۋادى چىقىدىغان بال

gulamay 

 

ان ئىمتىھ»لەر تاپشۇرۇق مىقدارى توغۇرلۇق دۆلىتىمىزدىمۇ ئىنىق بەلگىلىمە بار، ئەمما ھەر دەرىجىلىك مەكتەپ (8)

 نىڭ قۇماندانلىقىدا ئۇنى ئىجرا قىلىشتا قوش بىسلىق يول تۇتىۋاتىدۇ. «مائارىپى

وڭالرنىڭ چچە ئەللەر ىئولوگىيىلىك جەھەتتىكى يارىلىش ئەھۋالىغا ئاساسەن، دۇنيادىكى كۆپىنئامىركىدا : ئىنسانالرنىڭ ب

ىرمىگۈچە بىر كياشقا  18سائەت قىلىپ بەلگىلىگەن. غەرب ئەللىرىدە بىر ئادەم  8كۈندىلىك خىزمەت ئىشلەش ۋاقتىنى 

ىشلەيدىغان ۋاقتى، بولغاندىكىن، بالىالرنىڭ ئسائەت ئىشلەيدىغان  8باال ھېسابلىنىدۇ. چوڭالر كۈنىگە ئەڭ كۆپ بولسا 

 8زمۇ اقتى ھەرگىۋبولۇپمۇ ئەقلىي ئەمگەك بىلەن شۇغۇللىنىدىغان، ياكى ئۆگىنىش قىلىدىغان ۋە تاپشۇرۇق ئىشلەيدىغان 

پشۇرۇق سائەتتىن ئېشىپ كەتمەسلىكى كېرەك. شۇڭالشقا ئامېرىكا ھۆكۈمىتى باشالنغۇچ مەكتەپ بالىلىرىنىڭ تا

اندىمۇ ھەرگىزمۇ بىر سائەتتىن سىنىپقا بارغ-6مىنۇتتىن كۆپ قىلماسلىق،  20ۈرگۈچە سىنىپنى پۈتت-2ۋاقتىنى ئىشلەش 

 كۆپ قىلماسلىقنى تەۋسىيە قىلغان. 

 مۇ شۇنداق.ارىدا تىخى...ئىكەنلىكىنى بىز ئورنەك قىلىشىمىز كىرەك. ئىدىيىنى ئازات قىلىش جۇڭگۇدا بەك تەس، ئۇيغۇر دىي

 

 bagdax, ilim-pen يولالپسىز ، سىزگە كۆپ ساۋاپالر بولسۇن! ئىسىل تېما 

 

ئالتە  پ كەلسە بەشباللىرىمىز تاپشۇرۇق دەستىدىن ئوينايدىغان پۇرسەتلىرىدىن ئايرىلىپ قىلىۋاتىدۇ. كەچتە قايتى (9)

زنى زەنتلىرىمىپەرتاپشۇرۇقنى ئىشلىمىسە تېخى. ئاتا ئانىالرنىڭ باللىرىنى تاپشۇرۇق ئىشلەشكە قاتتىق مەجبۇرلىشى 

يدۇ. ىچىم ئاغرىئكىتاپ ئىچىدىن چىقالمايدىغان ،تەپەككۇرى ئاجىزلىققا مەھكۇم قىلۋاتىدۇ. بىچارىلەرنى كۆرسەم بەك 

مۇ ي . قاچان قارىساق كىچىككىنە سومكا كىتاپقا توشۇپ باال ئېغىر يۇك دەستىدىن دۇمچەك بولۇپ قېلۋاتقان  ھەي ي

 bagdax, akramjan99 .بوالر موۇشۇ بالال ئاز كىتاپ كۆتۈرۇپ ماڭىدىغان 

 

 

 پائالىيىتى« كەسىپ تالالش»ئامېرىكا باشالنغۇچ مەكتەپلىرىدىكى 

 

ىق  ئىجادچانلرەھمەت ،بەك ياخشى مەزمۇنالركەن. بولۇپمۇ ئەۋالتالرغا كۆڭۈل بولۇش ، بالىالردا كىچىگىدىنال (10)

ىپتا ئەڭ ئاز ردەبىرسىنەن بەكال ئارقىدا . ھازىر باشالنغۇچ مەكتەپالروھ يېتىلدۇرۇش جەھەتتە بىزنىڭ مائارىپىمىز ھەقىقەت

ۆڭۈل كقۇغۇچىالرغا   تىن ئارتۇق ئوقۇغۇچى بار . بۇنداق ئەھۋالدا   ئوقۇتقۇچىنىڭ  سىنىپتىكى بارلىق ئو50بولغاندىنمۇ 

 bagdax, ayqiwarبولۇپ كېتەلىشىدىن سۆز ئېچىش تەس. 
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 ۇمار ئاكا: ئەلەيكۇم بىلىمخ-ئەسساالمۇ (11)

تىياز ەك چوڭ ئىممۇشۇنداق ماالقالىلەرنىمۇ كۆپرەك يولالپ تۇرسىڭىز،گەرچە بىزلىدە بۇ ئۇسۇلالرنى قولالنغۇدەك ب  

ىندىغان ىكىدىن ئۈگبولمىسىمۇ ئەمما توردىن پايدىلنىش ،مۇشۇنداق تىمالرنى كۆرۈش،ھىچ بولمىسائائىلدە بالىالرنى ئۆزل

ملۈك ىتتىن ئۈنۈشارائىت بار!   قاقشاش بىلەنال ئۆتۈۋاتقان جەميتىمىزگە بار شارائ بىر خاراكىتى يىتلدۈرەلىگۈدەك

پايدىلنااليدىغان،ئۆزلىكىدىن ئۈگىنىدغان،ئاز قاقشاپ كۆپ ئەمەلىي ئىش قىلىشقا پاتدىسى تىگىغان 

الپ لەرنى يولەھەرماقالىلەرنى،ئۇسۇلالرنى كۆپلەپ تونۇشتۇرۇپ بەرسىڭىز،يەنە كىشنى ئۈمۈدۋارلىققا تولدۇردىغان ئ

 تۇرسىڭىز دىگەن ئۈمتتە بىز!         

رەھمەت  ئاخىردا شۇنچە ۋاقتىڭىزدىن،ئارام ئىلىش ۋاقىتلىرڭىزنى چىقىرىپ قىلۋاتقان ئەجىرلىرىڭىزگە كۆپلەپ

 bagdax, yangenئيتمىز!سىزدىن پەخرلىنىمىز! 

 

 رەسىملەرنى كۆرۈپ ھەقىقەتەن ھەيران قالدىم. (12)

رەتلىك  غۇچىالرنىڭ ھىچقايسسسى مەكتەپ فورمىسى كەيمەپتۇ،سىنىپنالرغا پارتا ئورۇندۇقالرمۇئوقۇتقۇچى ئوقۇ

 ۋاپتۇ.ەرنى چاپلىتىزىلماپتۇ،ئەڭ قاپ يۈرەك يىىرى تىخىچە داھيلىرمىزنىڭ رەسىمىنى تامغا ئاسماي قااليمىقان نەرسىل

 ۈنىنىڭ يىنىغا كىلىۋاپتۇ.ئۈسك‹‹خەتەرلىك››ەسىمدىكى شاكىچىكلەر توك سوقۇۋىتىشتىن قورقماير-9

 ەسسىمدىكى يولۋاسنىڭ يۈرىكىنى يىگەنلەر تىخى قورقماي ساقچىدىن سۇئال سوراپتۇ.ر-8

 ,bagdax  .ئەھۋال چاتاق،مۇناسىۋەتلىك ئورۇنالرغا ۋاقتىدا پاش قىلىپ بۇ مەكتەپنى تاقىۋىتىش كىرەك

tamkin0998 

 

ولالپ نى كۆپلەپ يپىنىڭ سەرخىل جايلىرىنى تونۇشتۇرۇش ماقالىالرمائارىپقا دائىر ، ئامىرىكا ۋە چەتئەل مائارى (13)

 bagdax, ilim-pen تۇرسىڭىز، بۇ ئۇيغۇر دىيارىمىز ئۇچۇن بەك مۇھىم. 

 

ى ھېسىياتنكى بۇ ماقالىڭىز مېنى نۇرغۇن ئويالرغا سالدى ،گەرچە مەن بىر ئوقۇتقۇچى بولساممۇ ،لىكىن مەندى (14)

ە ،بىر مەس. ئۆزەمچئۆزەمنىڭ ئە بولىدۇ. ھېچنېمەاتقان پادىچىنىڭ ھېسىياتىغا ئوخشىتىشقا پادىسىنى بېقىۋ باشقىالرنىڭ

ڭ ن .ئۆزەمنىكۈنلەردە ئۆزەمنىڭ پادىسىنى باقىدىغان پۇرسەتلەر كەلسىكەن دەپ شىرىن خىيالالرنىمۇ قىلىپ كېتىمە

 غانال گەپ .پادىسىنى باققاندا  سىز ئىيتقاندەك نۇرغۇن ئۇسۇلالرنى ئويالپ تېپىشىپ تۇر

bagdax, tewelgha 

 

ئەسساالمۇ ئەلەيكۇم بىلىمخۇمار ئۇستاز ؛ مانا بۈگۈنكى ئۇلۇغ جۈمە كۈنىدە ، سىزنىڭ يەنە بىر سەرخىل  (15)

يازمىڭىزنى كۆرگىنىمدىن بەكمۇ خوش بولدۇم ، سىزدىن كۆپ مىننەتتار بىز ... چەتئەللەدىكى بالىالر مائارىپ 

بىزنىڭ پەرزەنتلىرمىزمۇ ئاشۇنداق مائارىپ  ئويالندۇردۇ.ىلغار تەرەپلىرى كىشىنى چوڭقۇر تەربىيەسىنىڭ ھەقىقەتەنمۇ ئ

ئۇسۇللىردىن پايدىالنسا نەقەدەر ياخشى بولغان بولغۇيتى ، بىزدىكى ئىلگىركى ۋە ھازىرقى قىلىپالشقان ) بالىالرنى 

 ھازىرقى قوشۇۋېتىشتەك ئۇسۇلالر قېتىلىپ قارىالرچە ياتالتقۇزۇش...( بىر قاتار ئوقۇتۇش ئۆرنەكلىرمىز ، شۇنداقال

پەرزەنتلەرنىڭ يۈكىنى زىيادە ئېغىرالتماقتا ، دەرىسلىك كىتاپالرنىڭ كۆپلۈكى ، تاپشۇرۇقالرنىڭ ھەدىدىن زىيادە جىقلىقى 

ممە بىلەن بالىالر گاڭگىراپ قالماقتا . بىزنىڭمۇ مائارىپ ساھەلىرمىزدە قايتىدىن يېڭىلىقالر ئېلىپ بېرىلىشىغا ھە

كىشىلىرمىز مۇختاج . ) اللە دىن رەسۇلۇلالھنى ئۈلگە قىلىپ ئائىلىگە ساداقەتمەن بولۇپ ، بارلىقىمىزنى پەرزەنتلەرنىڭ 
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 ئۆگۈنۇش ئىشلىرغا بىغىشاليلى ، اللە ھەممىمىزگە تەۋپىق ، ھىدايەت ئاتا قىلسۇن ! ئامىن !

 

پنىڭ ئورۇنالشتۇرۇشى بىلەن ، باشالنغۇچ ۋە ئوتتۇرا ( . مەكتە Seience Fairپەن مۇسابىقىسى ) -( ئىلىم  2)  ››

ەتقىقات تلوگىيە ۋە ئېنژېنېرلىق ساھەلىرى بويىچە بىرەر پەن ، تېخنو -مەكتەپ ئوقۇغۇچىلىرى يىلدا بىر قېتىم تەبىئىي 

قىسىدە تەرەۇرۇقى تۇرلىرىنى ئىشلەپ ، بىر كۈنى ئۇنى ئۆز مەكتىپىدە كۆرگەزمە قىلىدۇ ، بۇ ئاساسەن بىر مەكتەپ تاپش

ماتور ياسىغان ،  ېكتىرونلۇقئېلىپ بېرىلىدۇ . مېنىڭ ئوغلۇم باشالنغۇچتا بىر قېتىم بىر تال باتارېيە بىلەن ئايلىنىدىغان ئېل

.   ‹‹غان ۆگىنىپ بولمېنىڭ بالىلىرىمنىڭ ھەر ئىككىلىسى باشالنغۇچ مەكتەپتىال ئىلمىي تەجىربىلەرنى قانداق ئىشلەشنى ئ

بىلىم  ئەتراپلىق ن مەكتەپ ۋە ئائىلە ئوتتۇرسىدىكى مۇناسىۋەتكە سەل قارىماسلىقىمىز . بالىالرنىڭمانا بۇ قۇرالردى

غىلى ھاسىل قىل ئېلىشىغا بىر تەرەپنىڭ كەم بولسا بولمايدىغانلىقى ، ھەر ئىككى تەرەپ تەڭ كۈچ چىقارغاندا نەتىجە

ەك . سار بولغۇدتىغا بارىكالال ! ھەقىقەتەن ئىز بابولدىغانلىقىنى ھېس قىلىش تەس ئەمەس . ئوغۇللىرىڭىزنىڭ تاالن

ىدايەت ھچىقىشىغا  ئالالھ تائاال ؛ پەرزەنتلىرىڭىزنىڭ سىزدەك ، مىللەت سۆيگەن پەخىرلىك ئۇيغۇر ئوغالنلىردىن بولۇپ

 bagdax, Turk-Zat ئاتا قىلغاي ! ئامىن ! 

 

ى ر داراممىسچىك ۋاقتىمىزدا ئوينىلىدىغان بالىالكى«سىز چوڭ بولغاندا نىمە بولىسىز؟ ئوقۇتقۇچى بولىمەن.» (16)

 ئېسىڭالردا بارمۇ؟

ەق دەپ لەرنى ئەخمئالىي مەكتەپتە يەنىال ئالىم بولىمەن،ئوقۇتقۇچى بولىمەن،ئىنژىنىر  بولىمەن دەيدىغانالرنى دىگەن

ي ۆتەپ كىتەئئەخمەق  ھەرگىز سىياسىي بىلەن شۇغۇلالنمايمەن،مەڭگۈ«.خېلى ئىش بىلىدىغان بالال»زاڭلىق قىلالتتى،

 bagdax, Methodدەپ ئوياليتتىم،ھەي،قېيىشقاندەك يەنى شۇ تۈمۈر تاۋاققا قالدىم. 

 

ان مۇشۇ ى قالمايۋاتقبولۇپمۇ مائارىپتنىڭ تايىن  رەھمەت! مۇئەللىملەرگە بەك مۇھىم ئۆگىنىش ماتېرىيالى بوپيۇ... (17)

 bagdax, arkimكۈنلەردە. 

 

 دۇشمەنلىرى پىيادە بولسۇن...قەلەملىرى زىيادە،  (18)

ازىر سىلىنىڭ پلىغاندا ھسىلىنىڭ مۇشۇنداق ئىسىل يازمىلىرى باغداشنى ئۇيغۇرالرغا تۇنتىۋاتىدۇ، ۋاقىت رايۇنى بويىچە ھىسا

بىر سائەتنى  ىر كۇن ھەرئارام ئالدىغان، ئويدىكىلەر بىلەن جەم بولدىغان ۋاقىتلىرى ئىدى، ئۇندىن باشقا ئامىرىكىدا ھەر ب

م ئىلىش، ناھايىتى ئەھمىيەتلىك ئىشالرغا سەرىپ قىلىدۇ، ھەر كۇنلۇك ئىشالر جۇملىدىن خىزمەت ئۇگىنىش، ئارا

ىتىشىڭىز ئنى تەقدىم ئۇچرىشىشالر ئالدىن بەلگۇلەنگەن بولىدۇ، مۇشۇنداق زىچ ۋاقىتلىرىدىن پايدىلىنىپ، ئىسىل يازمىالر

 ى قانچىلىكدۇكى، بىلىم قانچىلىك ئۇگەنگەنلىكتە ئەمەس، بەلكھازىرقى زامان زىيالىلىرىغا شۇنى ئىسپاتالپ بىر

 bagdax, xogqar0998 قالدۇرغانلىقتا!  بىز سىلىنىڭ تىمىلىرىغا تەشنا. 

 

ن يىڭى تىزىملىتىپ كىردىم ،لىكىن باغداشنى ئامراق. مەبىلىمخۇمار ئۇستاز مەن سىزنىڭ يازمىلىرىڭىزغا ئەڭ  (19)

 ىپ تۇرىمەن.يەنە شۇنداق ياخشى تىما يوللىغىنىڭىزغا راخمەت.قولىڭىزغا دەرت بەرمىسۇن. بۇرۇندىن تارتىپ زىيارەت قىل

bagdax, al-yari 

 

بىز نىڭ بۇ شارئىتىمىزدە قانداق قىلىشىمىز كېرەك؟  دىيارىمىزدا ھەرخىل ئۇسۇلالرنى سىناپ بېقىۋاتىدۇ..قوشتىل  (20)

ىمىزنى قانداق تەربىيلەيمىز؟بىلىمخۇمار ئاكا ئۆز قارشىڭىزنى دەپ بېقىڭ مائارىپى ، ساپا مائارىپى،دىگەندەك... پەرزەنتىلىر
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مۇشۇ پەرزەنىت تەربىيلەش ھەققدىكى يازمىنى تىزراق يولالرسىز ھە..! باللىرىمىزنى ئىمانىلىق ھەم بىلىمىلىك ياخشى 

كتىكى يازمىالردا ئوغلىڭىزنىڭ يۇقىرى ئانىالرنىڭ مەجبۇرىيتى ..بۇرۇنقى  بىلى-مۇسۇلمانالردىن قىلىپ تەربىيلەش بىز ئاتا

نومۇر ئېلىپ داڭلىق ئالى مەكتەپكە ئۆتكەنلىكىنى كۆرگەن..ئۆز تەجىربىڭىز ۋە شۇنداقال ئامىرىكىلىقالرنىڭ باال 

 تەربىيلەش ئۇسۇلى ۋە ئىسالمدا پەرزەنىت تەربىيلەش ئۇسۇلىنى بىرلەشتۈرۈپ ماقالە سۇنىشىڭىزغا قاراشلىق. 

bagdax, armorking 

 

پىمىزدا زنىڭ مائارىھەر بىر مائارىپ ئشلىرى بىلەن شۇغۇللىنىۋاتقان كىشىلەر ئۈچۈن ياخشى يازما ئىكەن. ھازىر بى (21)

 bagdax, ilterbir107 قۇرۇق  شۇئارالر كۆپ. لېكىن ئەملىي ئىشالر ئاز. 

 

ىل ى ئوقۇپ بىرخۇ.  بۇ تېمىڭىزنيولدىشىم سىزنىڭ گېپىڭىزنى كۆپ قىلىپ بېرىد رەھمەت سىزگە بىلىمخۇمار ئاكا. (22)

 bagdax, 0999guzel ئىدىيەم تېخىمۇ بەك ئېچىلغاندەك ھېس قىلىپ قالدىم.

 

ىلدىن باشالپ مائارپ ۋە ئۆزىڭىزنىڭ كەسپ ي-2010ئوقۇتقۇچى ئەسساالمۇئەلەيكۇم ئەركىن ئاكا ، مەن بىر  (23)

لالپ رىڭىزنى تائوقۇپ كېلىۋاتىمەن ، بەزى ماقاللى تالالش ، ئوقۇش ھاياتىڭىز توغۇرسىدىكى ماقاللىرىڭىزنى قويماي

 مەن.ئېيتىككۇر ئوقۇغۇچىلىرىمغا ئوقۇپمۇ بەردىم ، مۇشۇنداق يازمىالرنى يېزىپ بىزگە سۇنغانلىقىڭىزغا سىزگە تەشە

ۇ مەققىدە تېخمىنىڭ ئامېركا باشالنغۇچ مەكتەپلىرىنىڭ ئوقۇتۇش  پىراگگىراممىسى ، دەرسلىك كىتاب دىگەندەكلەر ھ

سى ىنىڭ لېنتىتەپسىلىراق ماتىريالالرنى كۆرگۈم بار  ئىدى ياكى ئوقۇتقۇچىنىڭ بىرەر سائەتلىك چەتئەل تىلى دەرس

ۇچىالر قا   ئوقۇغدىگەندەكلەر بولسىمۇ بۇلىدۇ ، چۈنكى يۇرتىمىزدا ھازىر قوش تىل مائارپ ئەندىزىسى يولغا قۇيۇلغاچ

ىلگەچكە گىنىدۇ ، باشالنغۇچتا ماتىماتىكا دەرسىمۇ خەنچە ئۆتكۈنىگە ئاز دىگەندە ئىككى سائەتتىن خەنچە ئۆ

ى ئېغىر يەن باشالنغۇچ تۇلۇقسىز ئوتتۇرا مەكتەپلەردە ئوقۇغۇچىالردا ئىككى قۇتۇبقا بۆلۈنۈش ئەھۋالى ئىنتايىن

تۆلەپ  يۈئەنگىچە ھەق300-200بۆلەلىگەن ، ئىقتىسادى يار بەرگەنلىرى پەرزەنتىلىرىنى ئايدا  ئانىسى كۆڭۈل-ئاتا

ەدەر قنىپتا بىر دەرستىن كىيىن مەخسوس تاپشۇرىقىنى ئىشلىتىدىغان ئوقۇتقۇچىغا تاپشۇرىدۇ ، بۇنداق ئوقۇغۇچىالر سى

اتماتىكىنى ىنىشكە ، مئالدىدا ماڭىدۇ ، ئۆگىنىشكىمۇ قىزىقىدۇ بىراق بۇنداق ئوقۇغۇچىالر بارلىق زېھنىنى خەنزۇتىلى ئۆگ

ى ىق سەۋىيىسىنىشكە تىرىشقاچقا ئانا تىلدىكى تەپەككۇرى بەك ئاجىز ، يېزىقچىلخەنزۇتىلى تەپەككۇرى بۇيىچە چۈش

 تۈۋەن . 

لىكنىڭ قويغان ەنزۇچەدەرسيەنە بىر قۇتۇپتىكىلەر بۇ ئەھۋال يېزا ئوتتۇرا باشالنغۇچ مەكتەپلىرىدە ئىنتايىن ئېغىر ، يەنى خ

ىنىپتىال ئويغۇرالر بولغاچقا ئۆگەنلىرىنى ستەلىپى ئىنتايىن ئېغىر ، تىل مۇھىتى كەمچىل بولغاچ )ئاساسلىق 

قۇتقۇچى قالىدۇ (ئوقۇتقۇچىالر تېخىمۇ بەك كۈچەيدۇ ، كىتاب خەنزۇچە ئوقۇغۇچىالر ئۇنى چۈشەنمەيدۇ شۇڭا ئو

غۇچىالر تەرجىمە قىلىپ سۆزلەپ بۇلۇپ ئاندىن خەنزۇچە چۈشەندۈرۈشكە مەجبور بۇلىدۇ ، بۇنداق ئەھۋالدا ئوقۇ

لمايدۇ ، ئانا تېخىمۇ بو  زېرىكىپ يا خەنزۇتىلىنى تۈزۈك ئۇقمايدۇ ئەلۋەتتە ماتىماتىكىدىن سۆز ئاچقىلىئۆگىنىشتىن ئاسانال

 يدۇ . تىلدىكى ساۋادى باشالنغۇچنى پۈتتۈرگىچە چاال ، بىرەر پارچە رۇخسەت سوراش خېتىنى ئوڭالپ يازالما

ى يولغا قۇيۇلۇپ ئوڭۇشلۇق بولغان ئىكەن ، يەنە بىر ماتىريالدىن كۆرۈشۈمچە چەتئەلدىمۇ قوش تىل مائارپ ئەندىزىس

كېلىپ ھازىر بىز يولغا قۇيۇۋاتقانغا ئوخشاش )مەن بۇنى خەنزۇچە ماتىريالدىن كۆرگەن(ئۇنداقتا ئۇالر يۇقىرقىدەك 

مەسىللەرگە ئۇچرىغانمۇ يوق ؟ ئۇچرىغان بولسا قانداق ھەل قىلغان ؟ مىنىڭ مۇشۇالرنى بەكمۇ بىلگۈم بار ، ئەگەر 
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قتىڭىز يەتسە مۇشۇ ھەقتىكى ئۇچۇرالرنى يەتكۈزۈپ بەرگەن بولسىڭىز سىزدىن كۆپ مىننەتدار بولغان بۇالتتىم ، مۇشۇ ۋا

تېمىنى كۆرگەن ئوقۇتقۇچىالرمۇ پىكىر قاتناشتۇرۇپ يۇقارقى مەسللەرنى قانداق ھەل قىلىش ھەققىدە پىكىر قاتناشتۇرۇپ 

 bagdax, uyghurayباقساق قانداق بۇالر ؟ 

 

ىتىنى ىممەتلىك ۋاقبىزدەك چەت يىزالردا ياشاۋاتقانالرغا نىسبەتەن ئالىملىرىمىزنىڭ ق ئەھمىيەتلىك تىما ئىكەن. (24)

دىن رىمىز،جۈملچىقىرىپ لىكسىيە سۆزلەپ بىرىشى قىيىن بوالمىكىن.بىراق بۇنى مىللەت سۆيەر كەڭ خەلىق ئوقۇتقۇچىلى

ا الرغا توغرىدىل ئويلىنىپ،مىللەتنىڭ ئۈمىدى بولغان ياش غۇنچىئاساسى قاتالمدىكى سىنىپ مەسئۇللىرىمىز ئەستاي

 بولغان يول كۆرسىتىپ بىرەلەيدۇ دەپ ئوياليمەن.

 

 (Fairnessئادىللىق )

 (Responsibilityمەسئۇلىيەتچانلىق )--

 (Respectھۆرمەت )--

 (Caringباشقىالرغا كۆڭۈل بۆلۈش )--

 (Citizenshipگراجدانلىق )--

 ( Trustworthinessۇش )ئىشەنچلىك بول--

 

ناھايىتى  ىن ئۈگۈتۈشيۇقارقى سنىپالرغا يىزىلغان سۆزلەر ماڭا ناھايىتى تەسىر قىلدى.مىنىڭچە بۇالرنى بالالرغا كىچكىد

ىدا ۇچ مائارىپمۇھىم بولسا كىرەك.شۇندىال جەمىيتىمىز يەنىمۇ بىر قەدەم مەدىنىلەشكەن بوالتتى!ئامىرىكا باشالنغ

 bagdax, doppa2000قانداق ئىلىپ باردىغاندۇ؟  يۇقارقى تەربىيىنى

 

 :جاۋاب

 اي.  مەن كېيىنچە ئامېرىكىنىڭ باشالنغۇچ مەكتەپ مائارىپىنىڭ ئاالھىدىلىكلىرى ھەققىدىمۇ ئىزدىنىپ باق

 

ن بىر بۇرۇ ىكەن.  مەنبىر قېرىندىشىمىز ئامېرىكا باشالنغۇچ مەكتەپلىرىدە قانچىلىك تاپشۇرۇق بېرىلىدىغانلىقىنى سوراپت

سىنىپ -2مىنۇتلۇق،  10چىلىرىغا سىنىپ ئوقۇغۇ-1ماتېرىيالدا ئامېرىكىدا ئىلمىي تەتقىقات نەتىجىرىلىگە ئاساسەن، 

ڭ چىلىرىغا بىر سائەتلىك بولۇپ، ھەر بىر يىللىققا بېرىلىدىغان تاپشۇرۇقنىسىنىپ ئوقۇغۇ-6مىنۇتلۇق،  20ئوقۇغۇچىلىرىغا 

بىر قانچە  تەشەببۇس قىلىدىغانلىقىنى كۆرگەن ئىدىم.  مەن بۇ ئىشنى بۈگۈنمىنۇتلۇقتىن قىلىشنى  10مىقتارىنى 

 باشالنغۇچ مەكتەپ بالىلىرىدىن سوراپ كۆرسەم، تاپشۇرۇق مىقتارى ھەقىقەتەنمۇ شۇنداق ئىكەن.

 

( كەسپىدە ئوقۇغان، باشالنغۇچ ۋە ئوتتۇرا Child Development« )باال تەرەققىياتى»ھازىر غەرب ئەللىرىدە 

كتەپلەردە ئوقۇتقۇچىلىق قىلىدىغان، ياكى مۇشۇنىڭغا ئوخشاش مائارىپ ساھەسىدە ئىشلەيدىغان ئۇيغۇر مە

قېرىنداشلىرىمىز بار.  بولسا ئاشۇ قېرىنداشالرمۇ ئۆزنىڭ كەسپىي ساھەسىگە ماسالشتۇرۇپ، چەت ئەلنىڭ ئىلغار 

ا بەك ياخشى بوالر ئىدى.  بۇنداق قىلىش ئۇيغۇر نەرسىلىرىنى ئۇيغۇر دىيارىدىكى خەلقىمىزگە تونۇشتۇرۇپ قويغان بولس

دىيارىدىكى سىياسەت تۈزۈش جەريانلىرىغا بەك چوڭ تەسىر كۆرسىتىپ كەتمەسلىكى مۇمكىن، ئەمما، قولىدىن 

كېلىدىغان مائارىپچىلىرىمىز ئىمكانىيەت بولسىال بەزى ئىلغار نەرسىلەرنى سىناپ بېقىشى مۇمكىن.  شۇڭالشقا مەن 

قېرىنداشالرنىڭ بۇ ئىشقا ئەستايىدىل مۇئامىلە قىلىشىنى تولىمۇ ئۆتۈنىمەن.  قىلىدىغان ئىشالر بەك كوپ چەت ئەلدىكى 
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 بولۇپ، مەن ئۆزەم يالغۇز يېتىشەلمەي قېلىۋاتىمەن. 

 

ق اپشۇرۇتبالىالرغا  بىلىمخۇمار ئۇستاز سىزنىڭ ھەر بىر يازمىڭىزنىڭ بىز ئۈچۈن شۇنداق قىمممىتى بار . بىز ھازىر (25)

ەھەر شۈرۈمچىدەك بېرىش ۋە بالىالرغا دەرسنى ئۆزلەشتۈرۈش جەھەتلەردە ئاز بولمىغان قېيىنچىلىققا يۇلۇقىۋاتىمىز. ئ

بولغاچقا 70~60ر سانى مەكتەپلىرىدە بۇلۇپمۇ ئۇيغۇرالر كۆپرەك ئۇلتۇراقالشقا رايۇنالردا بىر سىنىپتا ئوقۇيدىغان بالىال

ىڭ بىر ۇرۇش جەھەتتە يۇلۇققان مەسلە ئاز ئەمەس . باشالنغۇچ مەكتەبنئۇقۇتقۇچىالر دەرس سۆزلەش ۋە قىزىقت

لغۇ ئاز باال بولسا نۇرمال ئىدى. ئۇنىڭ ئۈستىگە بالىالر دەرسنى ئۆزلەشتۈرۈش جەھەتتە تۇسا40~30سىنىپىدا 

ى ئەمەس .  ماتېماتكا دەرسىلىك كىتاپ خەنسۇچە. كىتاپنى خەنزۇچە، ئۇيغۇرچە  سۆزلەپ دەرسلىك كىتابن

لغىلى الەتلىك قىبەلگىلەنگەن بىر ماۋسۇم ئىچىدە تۈگىتىشىمىز كىرەك. بۇنداق بولغاندا دەرسنىڭ ئۈنۈمىگە بەكمۇ كاپ

ەرسنى دپ ئەمەس. ئانىالرمۇ كۆ-بولمايدۇ. بىزنىڭ بالىالرنىڭ ئائىلىدە دەرسىنى تەكرارالپ چۈشەندۈرۈپ قويغىدەك ئاتا

نى ىي ئەھۋالىتقۇچى ئوياليدىغان ئىش . لىكىن ئوقۇغۇچىالرنىڭ ئەمىلئوقۇغۇچىالرغا بىلگىدەك ئۆتۈش ھەر بىر ئوقۇ

 bagdax, iltebir107 كۆزدە تۇتمايمۇ بولمايدۇ.

 

اختى ۇق ئويناش ۋتىمىدا دىيىلگەندەك، بۇلتۇر باالمنى شەخسى يەسلىگە بەرگىنىمدە بالىالر ئاز بولغاچ ئۇيۇنچ  (26)

ون كۆرۈپ تسىنىپتا كار غان ئىدى، بۇ يىل ئۇ يەردىمۇ بالىالر كۈپىيىپ كىتىپ،كۆپرەك بولغاچ باالممۇ ئاسانال ئۈگۈنۈپ قال

 ئولتۇرىەدىغان ۋاقىت كۆپرەك بولغاچ باالم بارغىلى ئۇنىماي يىغالپ تۇرىۋىلىۋاتىدۇ.

ىن دەپ يۈەننى قاتالپ ئايرىم باال باققۇچى تەكلىپ قىاليمىك 500ھازىر بىراقال شۇ يەرگە تاپشۇرىدىغان   

 تىمەن.ئويالۋا

bagdax, ablimit 

 

 

 پاتېنت ھوقۇقىغا قانداق ئىلتىماس قىلىدۇ؟

 

پ نمۇ خېلى كۆپاتنىت ئىلتىماس قىلىش جەريانىنى ئەركىن سىدىق ئاكىمىز ناھايتى تەپسىلىي چۈشەندۈرۈپتۇ. مە (27)

ن قالىمەن، لىكى ات ئاڭالپپ-ئۇيغۇر قىرىنداشلىرىمىزنىڭ ھەرخىل كەشپىياتالرنى بارلىققا كەلتۈرگەنلىكىنى پات

مۇرەككەپ  ھەممىسى ئاساسەن دىگۈدەك جۇڭگۇدا پاتنىت ئااللمايدىكەن. ياكى بولمىسا پاتنىت ئىلىش جەريانى بەك

 bagdax, yiltiziuyghur بولۇپ كىتىپ، ئارلىقتا كەشپىياتنى باشقىالرغا ئوغۇرلىتىپ قويىدىكەن.

 

 ئەسساالمۇ ئەلەيكۇم، ئەركىن سىدىق ئاكا! (28)

پىتىم ى بولۇش سۈىنىڭ ياردەملىرىگە ۋە مەسلىھەتلىرىگە ئېرىشىپ  كىلىۋاتقان بارلىق ئۇيغۇر جامائىتىنىڭ بىرسىل   

 ۇ. بىلەن  سىلىگە رەھمەت ئېيتىمەن. سىلىنىڭ كەمتەرلىكلىرى ھەقىقەتەن ئادەمنى تولىمۇ تەسىرلەندۈرىد

نداق مىمىزمۇ قاغا تۈرىتكە بولىدىكەن. بىزنىڭ غېبۇ تېما ھەقىقەتەن كەشپىياتچىالرنىڭ سەگەك ۋە ھۇشىيار بولۇشى  

 bagdax, motiwarlar قىلغاندا پاتېنىتقا ئىرشەلەيمىز ۋە پاتېنتىمىزنى ياخشى قوغدىيااليمىز دىگەن مەسلىدە.

 

مىنىڭ  چۈشەندۈرۈپتۇ.يۇقۇردا ئەركىن سىدىق ئاكىمىز پاتىنىتقا ئىلتىماس قىلىش تەرتىۋىنى ناھايتى تەپسىلى  (29)

شىمچە ئارمىكىنىڭ پاتنىت ئىلتىماس قىلىش تەتىپى بىلەن دۆلىتىمىزنىڭ پاتنىت ئىلتىماس قىلىش جەريانى ئاساسى بىل
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جەھەتتىن ئوخشايدىكەن . بىراق دۆلىتىمىزدە پاتنىت ئۈچ تۈرلۈك بۇلۇپ ، تاشقى اليھە پاتنىتى ، ئەمەلي 

 2000تۈرگە بۈلىندۇ ، پاتنىت ئىلتىماس قىلىش پۇلى ئىشلىتىشچانلىققا ئىگە  پاتنىت ۋە كەشپىيات پاتنىتى دەپ ئۈچ 

يۈەن ئەتراپىدا بۇلۇپ ، پاتنىت كېنىشكىسى كەلگەندىن كىيىن شۇ يەر تۇرۇشلۇق بىلىم مۈلۈك ئىدارىسى  3000يۈەندىن 

 نى ئاتچوت قىلىپ بىرىدۇ . ئۈچ خىل پاتنىتنىڭ پاتنىت قوغداش يىل چەكلىمىسى بۇلۇپ ، ئۈچ 75تۆلىگەن پۇلىنىڭ %

يۈەن ئەتراپىد ، بۇ  100خىل پاتنىتنىڭ يىل چەكلىمىسى ئوىشاش بولمايدۇ ، يىللىق قوغداش پۇل ئالىدۇ ، ھەققى 

پۇلنىمۇ ئاتچوت قىلىپ بىرىدۇ . ئىلتىماس قىلىش ۋاقتى ئادەتتە بىر يىل ئىچىدە بېجىرلىپ بۇلىندۇ ) مۇناسىۋەتلىك 

ا ئەركىن سىدىق ئاكىمىز ۋە باشقا بۇرادەرلەر دىگەندەك ئويغۇرالر ماتىرييال ۋە ھەققىنى ۋاقتىدا تاپشۇرسا( . يۇقۇرد

ئارىسىدا پاتنىت ئىلتىماس قىلدىغانالر ناھايتى كۆپ ھەم ئىلتىماس قىلغان پاتنىتى ناھايتى ئىلغار . تولىمۇ ئەپسۇس ، شۇ 

 خىل پاتنىتىنى بازارغا يۈزلەندۈرگەنلەر ناھايتى ئاز .

 

زال تۇرپان مغا تۇيۇقسىقالغان بارمۇ . مەن مۇشۇ ئىنكاسىالرنى يىزىۋاتقىنىمدا قول تېلفۇنىتۆۋە ! مۇنداقمۇ توغرا كىلىپ 

ېلفۇن تزۇ يولداش ۋىاليىتىدىن بىر تېلفۇن كەلدى ، ئالسام تۇرپان شەھەرلىك بىلىم مۈلۈك ھۇقۇق ئىدارىسىدىن بىر خەن

الى لىشىش ئەھۋماس قىلىش خىراجىتىنىڭ ئەملىيقىلىپتۇ ، نىمە ئىش دىسەم سىلەرنىڭ ئاقسۇ ۋىاليىتىدە پاتنىت ئىلتى

نى دەپال فۇن قىلىشىقانداق دەپ سورىماسمۇ ، مەن دەرھال مىنىڭ تېلفۇن نۇمۇرىمنى قانداق تاپقانلىقى ۋە باشلىقمغا تېل

 bagdax, kuqaroghli قۇيىۋەتتىم . زامان ئاخىرىغا ئاز قالدىمۇ قانداق .

 

 

 ئارا ئالەم پونكىتى بىلەن سۆزلەشتى باشالنغۇچ مەكتەپ ئوقۇغۇچىلىرى خەلق

 

پسىز. بۇ بىزگە يەنە بىر نادىر ئەسەرنى ، يىڭى ئوقۇش باشلىنىش ئالدىدا يولال رەخمەت ئەركىن ئەپەندى. (30)

ىپى نغۇچ مائارئەسىرىڭىزدىن ئىنتايىن تەسىرلەندىم ،ھەم كۆڭلۈم يىرىم بولدى. نىمە ئۈچۈن دىسە ،ھەقىقەتەن باشال

ن بىرقانچە ، لىكىخۇرام كىرىدۇ-ىڭ ئاساسى، يىلتىزى. بالىالر مەكتەپكە يىڭىدىن كىرگەندە ئىنتايىن خۇشالپۈتۈن مائارىپن

الال ب!!!. تىخى كۇن ئۆتە ئۆتمەيال مەكتەپتىن رايى قايتىشقا باشاليدۇ.چۇنكى كۆتۈرگۈسىز سومكا، تۈگىمەس تاپشۇرۇق

 لالغا نىسبەتەن ناھايىتى ئىغىر بىسىم.ياشتىكى با 7-6لغان باغچىسىدا خالىغاندا بىرىپ خالىغاندا ئۇيناپ كۈنۈپ قا

مىلەرگە يەنە بىرى مەكتەپلەردە ھىچقانداق پائالىيەت يوق دىيەرلىك. بالالنى سىرتالرغا ئەپچىقىپ كۆرگەز  

ەنسىرەپ ئئاپىرىش،مۇزىيالرنى ئىكۇسكۇرسىيە قىلدۇرۇش دىگەنلەردىن سۆز ئىچىش ئەسال مۈمكۈن ئەمەس.مەكتەپمۇ 

يىنىك )ىلىرىغىمۇ ەشكىللىمەيدۇ. ئاتا ئانىالرمۇ ئىۋەتمەيدۇ. ھەتتا مەكتەپ ئىچىدە ئۆتكۈزۈلگەن تەنھەركەت مۇسابىقت

باللىرىنىڭ  ىپئانىالر كىل -،بالالغا ماس بولغان(قاتناشتۇرمايدۇ. تىخمۇ ئادەمنىڭ غەزىۋىنى كەلتۈرىدىغان بىر ئىش، ئاتا

ئىغىر  ۇ؟مۇشۇنداقالرنى نىمە دىگۈلۈك؟بۇنداق ئەھۋالنىڭ ئاقىۋىتى نىمە بولىدسىنىپى تازالپ بىرىش ،بىزەپ بىرىش!!بۇ

الر لىق قىلمىشبىسىم ،پەپىلەش، ئاتالمىش ئاياش ھەتتا تاپشۇرۇقلىرىنى ئاتا ئانا بولغۇچىنىڭ ئىشلەپ بىرىش قاتار

ر ، المزەللە، ى ، ھاكاۋۇان قىپى، پوچبالالنى قانداق يىتىلدۈرىدۇ؟ئۇالردا ئىجاتچانلىق روھى نىمە قىلىدۇ؟ ، شۇ بىر توپ ن

 ھورۇن ،خىيال پەرەس ،يالغانچى، قىزىل كۆزلەر يىتىشىپ چىقمايدۇ دەپ كىم ئىيتااليدۇ؟

مىنىڭچە بۇ ئەسىرىڭىزنى ئوقۇغان تورداشلىرىمىزمۇ نۇرغۇن چىگىش خىيالالر بىلەن نىمە دىيىشىنى ،قانداق قىلىشىنى     

مەندەيمەنكى بۇئەسەردىن ئىلھام ئىلىپ  ،بالالنىڭ تەبەككۈرىنى ئاچىدىغان ، بىسىم بىلەلمەي تۇرىشى مۈمكىن ، شۇڭا 

قىلىۋالمايدىغان ، مەيلى بىز نەدە ياشايلى ،قانداق مائارىپ ئەندىزىسىدە ئوقۇتايلى كۈنۈش بىلەن بىر ۋاقىتتا ئۆزىمىز 

رسىيەلەرگە، مۇسابىقىلەرگە، باغچىالرغا ، مۇۋاپىق شارائىتنى باللىرىمىزغا يارىتىپ بىرەيلى . مۇزىيالغا ، ئىكۇسكۇ
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تاغالرغا ئەپ چىقايلى. بىر ھەپتىدە ئىككى كۈن دەم ئىلىش ، ھىيت بايرامالردا ئۆزىڭىزنىڭ شەخسى ئىشىدىن كىچىڭ، 

بارمىسىمۇ بولىدىغان توي تۆكۇن ،ئولترۇشالرغا بارماڭ.ياكى كۈڭلىڭئزنى ئىۋەتىپ قۇيۇڭ. سىز شۇ -بارسىمۇ بولىدىغان 

 الرغا قوپقاندا كىم نەدە كىم بىلىدۇ؟ئىش

ىڭىزنىڭ قىڭىز. بالپەرزەنت سىزنىڭ ،ئالال سىزگە ھەدىيە قىلغان سوۋغا. پەرزەنتتىڭىزنىڭ خۇشاللىقى سىزنىڭ خۇشاللى  

 رى.ڭىزنىڭ پەخكۆزىدىن ياش ئاقسا سىزنىڭ يۈرىگىڭىزدىن قان ئاقىدۇ . پەرزەنت سىزنىڭ پەخرىڭىز. ئائىلە ،جەمەتنى

ىڭ . خەقتىن  ئۆزىڭىزنپۈتۈن ئۈمىدىڭىز ،غايىڭىز كەلگۈسىڭىز بالىڭىزدا قىرىندىشىم . شۇڭا مىنىڭ تەۋسىيەرىم باال سىزنىڭ

 bagdax, gulamay .ئاغرىنماڭ. بالىڭىز ئۈچۈن ۋاقىت چىقىرىڭ،بالىڭىز ئۈچۈن مەبلەغ سىلىڭ، مىھرىۋانلىق بىرىڭ

 

پەننى سۆيىدىغان قىلىش -سىز ،سىز دېگەندەك بالىلىرىمىزنى ئىلىم ناھايىتى ئەھمىيەتلىك تېمىدىن بىرنى يولالپ (31)

ئۈچۈن ، كىچىگىدىن تارتىپ مۇشۇنىڭغا ئوخشاش ئەمىلى پائالىيەتلەرگە كۆپرەك تەشكىللەپ بالىالرنىڭ قىزىقىشىنى 

ى خېلى كۆپ ساننى كىچىكىدىن قوزغىشىمىز  الزىم ئىدى  .بىراق بىزنىڭ بۇ يەردە ئىمكانىيەت يوق ، مىللىتىمىز ئىچىدىك

پەن ئۆگەنگەنلىك ئىسالم دىنى  بىلەن قارشىالشقانلىق  بىلەن باراۋەر ، -ئىگىلەيدىغان  كىشىلىمىزنىڭ ئىڭىدا ئىلىم

بالىلىرىمىز كىچىكىدىن تارتىپ مانا مۇشۇنداق ئىدىيەنىڭ سەلبى تەسىرى ئاستىدا چوڭ بولىدۇ بالىالرنىڭ  تەبىئى پەن 

ىدىال بوغىۋىتىلگەن .ئۇنىڭ ئۈستىگە شارائىت مەسىلىسى قوشۇلۇپ ،بۇ مەسىلە تېخىممۇ ئۆگىنىش قىزغىنلىغى بۆشىگ

 ,bagdax ئېغىرالشماقتا .ئۇيغۇر مائارىپى سىزگە ئوخشاش نۇرغۇن ئالىملىرىمىزنىڭ كۆڭۈل بولىشىگە موھتاج ..

tewelgha 

 

 مېنىڭ جاۋابىم:

 

قىسمىنى -38دېگەن لېكسىيىسىنىڭ « ىزنىڭ تەرجىمىھالىمۇھەممەد پەيغەمبىرىم»مەن تېخى تۈنۈگۈن ياسىر قازىنىڭ 

يىلى، مەككە بىلەن مەدىنىنىڭ ئارىلىقىدىكى بادر دېگەن يەردە يۈز بەرگەن -2ئاڭلىدىم.  ئۇنىڭدا ھىجران كالېندارىنىڭ 

ىر چوڭ سودىدىن تۆگىلىك كارۋىنى ب  1000بىر ۋەقە سۆزلىنىپتۇ.  بۇ ۋەقە مۇنداق ئىكەن:  قۇرەيىشنىڭ ئادەملىرىنىڭ بىر  

قايتىپ، مەدىنىنىڭ يېنىدىن ئۆتۈپ، مەككىگە قاراپ ماڭىدۇ.  بۇ كارۋاننى ئېلىپ ماڭغان قۇرەيىشنىڭ ئادەملىرىنىڭ سانى 

ناھايىتى ئاز بولۇپ، بۇنى قوغدايدىغان ئەسكەرلەرمۇ ناھايىتى ئاز ئىكەن.  بۇ ئىشتىن خەۋەر تاپقان مۇھەممەد 

ئادەملىرىنى ئېلىپ، بۇ كارۋاننى قولغا چۈشۈرمەكچى بولىدۇ.  ئەمما قۇرەيىشنىڭ  دەك 300ئەلەيھىسساالم ئۆزىنىڭ 

ئادەملىرى بۇ ئىشنى بىلىپ قېلىپ، دەرھال بىر مىڭدىن كۆپرەك ئەسكەر تەشكىللەپ، ئۇالرنى ياردەمگە ئەۋەتىدۇ.  بۇ 

قىغا ۋەدە قىلغان بولۇپ، ئاشۇ قېتىمقى ئۇرۇشقا نىسبەتەن ئالالھ مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا ياردەم قىلىدىغانلى

سۈرە پۈتۈنلەي مۇشۇ ۋەقە ھەققىدە ئىكەن )بادر -8ۋەدىسى بويىچە ئالالھ بىر مىڭ پەرىشتە ئەۋەتىدۇ. قۇرئاندىكى 

لېكسىيە سۆزلەپ بولدى، ئەمما بۇ ۋەقە ھەققىدىكى مەزمۇن  4قىسىمغىچە ياسىر قازى جەمى -38ۋەقەسى ھەققىدە 

ياسىر قازىنىڭ لېكسىيىسى ئىنتايىن تەپسىلىي بولۇپ، مەن بۇ يەردە ئۇنىڭ پەقەت ئىنتايىن تېخىچە تۈگىمىدى.  يەنى، 

ئاز بىر قىسمىنىال تىلغا ئالدىم(.   ئەمما، بۇ پەرىشتىلەر كېلىپ، قۇرەيىشنىڭ ئادەملىرىنى بىراقال يوق قىلىۋەتمەيدۇ )ياسىر 

سىنى بىر شىلتىش بىلەن بىر كەنتنى تۈزلىۋېتەلەيدىكەن(.  دانە قانىتىنىڭ بىر 600قازىنىڭ دېيىشىچە، پەرىشتە جىبرېل 

ئۇالر مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ ئادەملىرىنىڭ ئۇرۇش قىلىشىغا قاراپ تۇرۇپ، پەقەت ئۇالرنىڭ كۈچى يەتمىگەن، 

يتا تەكىتلىگەن قا-ياردەمگە ئېھتىياجلىق بولۇپ قالغان ۋاقتىدىال ئاندىن ياردەم قىلىدۇ.  بۇ لېكسىيىدە ياسىر قازى قايتا

بىر نەرسە شۇكى، ئەگەر سىز ئەقلىڭىزنى ئەڭ زور دەرىجىدە ئىشلىتىپ، جېنىڭىزنى تىكىپ، ئۆزىڭىزنىڭ بارلىقىنى ئاتاپ، 

قاتتىق تىرىشمىسىڭىز، ئالالھ ھەرگىزمۇ سىزگە ياردەم قىلمايدۇ.  بۇ ۋەقەدە يۈز بەرگىنى بىر ئۇرۇش بولۇپ، ئۇنى ھازىرقى 
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، ئەگەر بىز ئەقلىمىزنى ئەڭ زور دەرىجىدە ئىشلىتىپ، جېنىمىزنى تىكىپ، ئۆزىمىزنىڭ بارلىقىنى ئاتاپ، زامانغا تەدبىقلىساق

پەن، تېخنولوگىيە، ئىنژېنېرلىق ۋە ماتېماتىكا ئىگىلىمىسەك، نۆۋەتتىكى زاماندا ئالالھ -قاتتىق تىرىشىپ، تەبىئىي

سۈرىنى قايتا -8دىنىي يېتەكچىلەردىن بادر ۋەقەسى ۋە ھەرگىزمۇ بىزگە ياردەم قىلمايدۇ.  مەن ئۇيغۇر دىيارىدىكى 

ئۆگىنىپ، ئۇنى ھازىرقى زامانغا توغرا تەدبىقالپ، خەلقىمىزگە توغرا يېتەكچىلىك قىلىشنى چىن كۆڭلۈمدىن ئۈمىد 

 قىلىمەن.

 

ىرەر بدە ئۇنى ەممەن بۇ ئىنكاسنى قىسقا ۋاقىت ئىچىدە، پەقەت ئېسىمدە قالغان ئۇچۇرالرغا ئاساسلىنىپال يازدىم.  ھ

نى ئۈمىد ەپۇ قىلىشىيېقىنىمنىڭ تەھرىرىدىن ئۆتكۈزمىدىم.  شۇڭا مەن ئوقۇرمەنلەردىن ئۇنىڭدا كۆرۈلگەن خاتالىقالرنى ئ

 قىلىمەن.

 

كۆپتۇر  -ئازدۇر رەھمەت سىزگە ئەركىن ئاكا ،ئامىركا مائارىپىدىن بىزگە ئۇچۇر بەرسىڭىز بىزدەك مائارىپچىالر (32)

ەرھالدا ۇ بىلسەك ھندەك بۇلۇدىكەنمىز ،ھەر ھالدا نىمىنى قىلىپ ،نىمىنى قىاللمىغانلىقىمىزنى بولسىمبىرنىمە ئۇگەنگە

 قۇلۇمىزدىن كەلگەننى قىلىپ تۇرايلى، قۇرۇقتىن قۇرۇق ۋايسىغاندىن كۆپ ياخشى.

bagdax, harzat 

 

غان قوبۇل قىلىن م مەكتەپلەردە يېڭىقارىغاندا ، ئۈرۈمچىدىكى ئايرى تېلېۋىزىيە خەۋىرىدىنتۈنۈگۈنكى ئۈرۈمچى  (33)

ېرەلەمۇ ياشلىق بالىالر ئېغىر مەشىققە بەرداشلىق ب7رىغىمۇ ھەربى مەشىق دەرىسى ئورۇنالشتۇرىلىپتۇ ،سىنىپ بالىلى-1

اتامدۇ ېشىپ كېتىۋئ؟ئىدىيىسىنى توغۇراليمىز دەپ بەدىنىنى بۇزۇپ قويارمىزمۇ ؟ مائارىپىمىزدا سولچىللىق سەل چەكتىن 

 bagdax, tewelghaق ؟ قاندا

 

مالرنى رىپىنىڭ ئالىتېمىڭىزنى كۈرۈپ تولىمۇ ھاياجانالندىم.ئامرىكا مائا ئەسساالمۇ ئەلەيكۇم ،بىلىمخۇمار ئاكا. (34)

ىق يىتىشتۈرۈپ چىقالىشىنىڭ سەۋەبىنى چۈشەنگەندەك بولدۇم.ھەقىقەتەن ئۇقۇغۇچىالرنى ئەمەلىيەت ئارقىل

 شۇ شەكىلى ى ئىشەنچىسىنى ئاشۇرۇش كېرەك.لىكىن بىزنىڭ مائارىپ بولسا يەنىالقىززىقتۇرۇپ ئۇالرنىڭ ئىرادىسىن

الالھ ز. ئۇلۇغ ئمائارىپتىن چىقىپ كېتەلمەيۋاتىدۇ. ئۇقۇتقۇچىالرغا ئاتا ئانىالرغا ياخشى بىر دەرس ئۈتۈپ بەردىڭى

 تەقەززارمىز.تىنىڭىزگە ساالمەتلىك ئىشلىرىڭىزغا ئۇتۇق ئاتا قىلسۇن.يەنە نادىرتېمىللىرىڭىزغا 

 

tewelgha gha jawab: 

قېرىندىشىم ئويالشماي گەپ قىلىپ قۇيۇپسىز. مىللىتىمىز ئىچىدە ئىلىم پەن ئۆگىنىش قىزغىنلىقى بۇرۇنمۇ يۇقىرى 

ئىدى .ھازىر تېىخىمۇ يۇقىرالۋاتىدۇ. دىن بىلەن قارشىالشقانلىق دەيدىغان ئاڭدىكىلەر يوق دىيەرلىك.ئۇالر شۇ نادانلىقتا 

چەت رايۇنالردىكى ساددا كىشىلەرنىڭ قارشى. لىكىن كۆپ قىسىم ئۇيغۇرالر بىلىم ئۆگىنىشكە ئەھمىيەت  قالغان

ئالىم،ئاستىرونوم،ماتىماتىكا »بىرىۋاتىدۇ.ئىسىمدە قېلىشچە باشالنغۇچتا ئۇقۇتقۇچى چوڭ بولغاندا نىمە بولىسىلەن دىسە 

اق قىيىن شارائىتتىمۇ تەبىئى پەن ساھەسىدە كۆرەش ئىبراھىم دەپ جاۋاب بېرەتتۇق.دىيارىمىزدا مۇشۇند«ئالىمى،يازغۇچى

،ساھىبجامال دۆلەت قاتارلىق يېتەكچىللىرىمىز چىقىۋاتىدۇ. مىنىڭ يەنە بىر گېرمانىيەدە كىۋانت مىخانىكىسى بۇيىچە 

اراكتىرنىڭ يىتىلىشى دوكتۇرلۇق ئۇنۋانى ئالغان ساۋاقدىشىم بار.بۇنداقالر يىلسىرى كۆپىيىۋاتىدۇ.ئۇقۇغۇچىالردىكى بەزى خ

دۆلىتىمىز مائارىپىنىڭ مەھسۇلى.ھەرگىزمۇ دىننىڭ ئەمەس.بۇ مەسىلە بىزدە ئەمەس پۈتكۈل دۆلەت مىقياسىدا 

كۈرۈلىۋاتىدۇ.بۇنىڭ تەسىرىدىن ئىچكىرىدىكى بايالر باللىرىنى چەتئەللەردە ئۇقۇتىدىغان ۋەزىيەتمۇ شەكىللىنىۋاتىدۇ. 
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رىتا يېقىندا ئىجدىمائى ۋە تەبىئى پەن دەپ ئايرىشنى ئەمەلدىن قالدۇردى.بەلكىم بۇ بىر مائارىپ مىنىستىرلىكى بۇنىڭغاقا

باشلىنىشتۇ.يەنە قانچىلىق ۋاقىتتا بۇنداق شەكلى ۋە ئىمتىھان مائارىپىغا خاتىمە بېرەلەيمىز بىرنىمە دىگىلى بولمايدۇ.شۇڭا 

ن.  يەنە بۇنداق ۋەزىيەتنى ئوخشاشتا مائارىپ ئىشالرغا بىرتەرەپلىمە ھۈكۈم چىقارماسلىقىڭىزنى ئۈمۈد قىلىمە

ئىسالھاتىنى كۈتۈپ تۇرماي ئائىلە تەربىيەسىنى بەك كۈچەيتىش كېرەك.بالىالرنى دائىم توي تۈكۈنگىال ئاپارماي داال 

مىز سەيىلىسى، مۇزىيخانا،ئىلمىي پەنتېخنىكا كۆرگەزمىللىرى بولسا شۇ بالىمىز قىزىقىدىغان ساھەدىكى داڭلىك كىشىللىرى

 bahadiryigit ,بىلەن بىۋاستە كۈرۈشۈش شارائىتى ھازىرالپ بەرسەك بۇنىڭ ھەقىقەتەن ئۈنۈمى چوڭ بولىدۇ.

 

دە مۇھىم ۈپ يېتىلىشىئەسساالمۇ ئەلەيكۇم بىلىمخۇمار ئۇستاز ، ئىزچىل يوللۇنۇپ تۇرۇۋاتقان '' پەرزەنتلەرنىڭ ئۆس (35)

پ ڭىزنى ئوقۇۋە چارىلىرى '' توغرىسىدىكى قىممەتلىك يازمىلىرى بولغان مەسىللەرنى بىر تەرەپ قىلىشنىڭ ، ئۇسۇل

يتماي ھەقىقەتەنمۇ كۆپ بىلىملەرگە ئىگە بولغانلىقىمدىن باشقا قېرىنداشالرغا ئوخشاشال سىزگە رەخمەت ئې

ىجىسىنىڭ ەتۆگۈنىش نئتۇرالمايمەن . . .  رەخمەت سىزگە !             ھازىر كۆپ ساندىكى كىشىلىرىمىز پەرزەنتلىرىنىڭ 

ى پ بېرىشىنى ، مائارىپ ، مائارىپنىڭ ھازىرقكۈنگە سۇسال -ياخشى بولماسلىقى ھەم ئوقۇش قىزغىنلىقىنىڭ كۈندىن 

ەپال دئوقۇتۇش تۈزۈلمىسىگە ئارتىپ قويۇپ ، ئوقۇتۇش ئىسالھاتىنىڭ توغرا بولمايۋاتقانلىقى ئۈچۈن . . . 

ىدۇ . اساسلىق تەربىيىچى ئىكەنلىكىنى ھەرگىزمۇ ئويالپ يەتمەيۋات، ئۆزلىرىنىڭ شۇ ئائىلىدىكى ئ يۇ-ئاغرىنىۋاتىدۇ

پ ش ''مائارىمېنىڭچە پەرزەنتلىرىمىزنىڭ ئىختىدارلىق ، ياراملىق بولۇپ چېقالىشى ياكى چىقالماسلىقى ، ئاتالمى

دەپ  ولسا كېرەكبتەربىيىسى'' گە باغلىق بولۇپ قالماي ئائىلە تەربىيىسى ، بالىالرنىڭ ئۆزلىرىدىكى قىزغىنلىق ... 

ق تەرەپلىرىنى ىڭ پايدىلىئوياليمان . بىز دادا ھەم ئانا بوغانكەنمىز چوقۇم پەرزەنتلىرمىزگە ئوقۇشنىڭ ، تىرىشىپ ئۆگۈنىشن

تەپسىلى  ،، بىلىمىنىڭ چوڭقۇرالشقانسىرى شۇنچە پايدىلىق بولدىغانلىق توغرىسىدىكى ئەھۋالالرنى ، ئېرىنمەي 

ئۆزىمىزمۇ  رزەنتلەرگەرنىڭ ئوقۇش قىزغانلىقىنى قوزغۇتۇشقا تۈرتكە بواللىساق ، شۇنداقال پەچۈشەندۈرۈش ئارقىلىق بالىال

غا ئوخشاش ئائىلىدە ئۈلگە بوالاليدىغان ، مەسىلەن ، ئازراق بولسىمۇ ۋاقىت چىقىرىپ كىتاب ، گېزىت ، ژورنال

لگە بولۇپ ائىلىدە ئۈشنى ئۆزىمىزدىن باشالپ ئماتىريالالرنى ئوقۇش قاتارلىق ئادەتلەرنى يېتىلدۈرسەك ، ھەممە ئىشتا ئى

 ،مەنزىلگە  ئۇالرنىڭ ئۆگۈنىشىگە يېقىندىن ياردەمدە بولۇپ ، ياخشى مۇھىت يارتالىساق . . . مېنىڭچە كۆزلىگەن

سەممۇ ، لىكىنى بىلئۈمدكە چوقۇم ئېرىشكىلى بولىدۇ دەپ قارايمەن . ) يوقارقى قاراشلىرىم بىر تەرەپلىمە قاراش ئىكەن

 bagdax, Turk-Zatەمما يەنىالم ئاساساسلىق ھەم ئۈنۈملۈك قاراش ئىكەلىكىنى جەزىملەشتۇرەلەيمەن . ( ئ

 

باھادىر يىگىتنىڭ ۋاقىت چىقىرىپ ،كۆڭۈل بولۇپ بىر تەرەپلىمە كۆز قارىشىمغا تۈزۈتىش   بەرگىنىگە ئاالھىدە  (36)

ە قاراشقا ئىگىدۇرمەن ،لىكىن بەزى بىر تەرەپلىمە سىز ئىيتقاندەك مەن  بىر تەرەپلىم ئىتىمەن. بەلكىمرەھمەت 

قاراشالرنىڭمۇ  ئاساسلىرى بولىشى مۈمكىن . ھەممە ئادەم ئوخشاش قاراشتا بولىۋالسا بۇ دۇنيانىڭ نېمە قىزىغى قالىدۇ 

تقاندەك دەيسىز ؟ شۇڭا بىر تەرەپلىمە كۆزقارىشىمنىڭ  ئاساسىنى ئوتتۇرىغا قويۇشىمغا ئىجازەت بەرگەيسىز .  سىز ئىي

دېگەن سوئالغا ئالىم بولىمەن ،ئىنژېنىر « چوڭ بولغاندا ئوقۇپ نېمە بولىسەن ؟»بالىلىرىمىز مەكتەپكە كىرىشتىن بۇرۇنال 

بولىمەن ،ئايروپىالن ھەيدەيمەن، ئالەم ئۇچقۇچىسى بولىمەن دېگەندەك تاتلىق جاۋاپالرنى بېرىدىغانلىغى راس .  

ەبى ئارزۇلىرىنىڭ  قانچىلىكى ئەمەلگە ئاشتى ؟ بۇنىڭدىكى ئاساسىي سەۋەپ لىكىن شۇ سەبىلەرنىڭ ئاشۇ تاتلىق س

ئانىلىرىمىزدىمۇ ؟ ياكى ئۆگىنىشنىڭ سوبيىكتى بولغان -كىمدە ؟ مەكتەپلىرىمىزدىمۇ ؟ ئوقۇتقۇچىلىرىمىزدىمۇ ؟ ئاتا

ۇ ؟ ئۇالرنىڭ تاتلىق خىياللىرى گۈدەكلىرىمىزدىمۇ ؟ۋە ياكى شۇ گودەكلەرنى نەپەسلەندۇرۋاتقان مىللى ھاۋا بوشلىغىمىزدىم

نېمە ئۈچۈن ئۇالرنىڭ چوڭ بولىشىغا ) دۇنيا قاراش ،كىشىلىك قاراش ،قىممەت قارىشىنىڭ تىكلىنىشىگە( ئەگىشىپ 

كۆپۈككە ئايلىنىدۇ ؟نېمە ئۈچۈن ئالى مەكتەپ ئىمتىھانىغا قاتنىشىش ئالدىدا تۇرغان  ئوقۇغۇچىلىرىمىز ئۆزىنىڭ نېمىگە 
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ئانىسى بەلگىلەپ بېرىدۇ ؟ جىسمانى جەھەتتىن كۈچكە تولۇپ -غىنىنى بىلەلمەي ،ئارزۇسىنى ئاتابەكرەك قىزىقىدى

،ئالالھ ئۇالرغا ياردەم بىرىشنى نىيەت قىلغاندا ،نېمە ئۈچۈن ئۇالر ئالالھنى تەسىرلەندۇرگىدەك دەرىجىدە  كۈچىمەيدۇ ؟ 

ئەڭ بۇرۇن بارلىققا كەلگىنى ھىچكىم كۆز بۇنىڭدا ئىچكى ئامىل مەسىلىسى موھىممۇ قانداق ؟ بىزدە ھۈنەر 

يۇممايدىغان ئەمىلىيەت ،بىراق بۈگۈنكى كۈندە نېمە ئۈچۈن  ھەر خىل تېخنېكىالر  ئىشلەپچىقىرىش ۋە كۈندۈلۈك 

تۇرمۇشىمىزغا باشقىالر تەرىپىدىن  ئورولۇپ ،قاپقا سېلىنىپ ، پىچەت پېتى كىرىۋاتقانلىغىنىڭ سەۋەبىنى ئويالپ 

ەسلى ئۇنى بىز قاپقا ئوراپ سېلىپ ،پېچەت باسساق توغرا بوالتتىغۇ ؟سىزچە گۈلدەك ھۈنەرلىرىمىزنى باقتىڭىزمۇ ؟ ئ

تېخنىكىغا ئايالندۇرۇشىمىزغا نېمە توسقۇن  بولغاندۇ ؟مېنىڭچە بۇنىڭ جاۋابى ، نۇرغۇن ياشلىرىمىز تەبىئەتنىڭ قوينىغا 

قورقتى،قاچتى ،قاچمىغان  بەزى ياشالر بولسا   جاۋاپقا  يوشۇرۇنغان نۇرغۇنلىغان نېمە ئۈچۈنلەرگە جاۋاپ ئىزدەشتىن

دە  ،داۋاملىق ئىزدەۋىرەي دېسە  ئۆزىنىڭ -ئېرىشكەنسىرى يەنىمۇ چوڭ نېمە ئۈچۈنلەرگە جاۋاپ ئىزدەشكە توغرا كەلدى

ەن ئۆزىنى ئانىسىدىن يېراقلىشىپ كېتىۋاتقانلىغىنى ھېس قىلىشتى . شۇنىڭ بىلەن يامان بولىدۇ بىل-ئەنئەنىدىن ،ئاتا

بەزىلەپ ،تۈرمۈشنىڭ ئەللەيلىرىگە موڭلىنىپ ئۇيقۇغا كەتتى .بىزدە تارىخالردىن بۇيان پەيدا بولغان ئۆزىنى 

چۈشەنمەسلىك ،ئۆزىدىن  ھالقىيالماسلىق ، ئۆزى بىلەن تەبىئەتنىڭ مۇناسىۋىتىنى خاتا تۇنۇش كېسىلى ،پۈتۈن بىر 

ا   ئايلىنىپ،ھەر بىرىمىزگە ھەر دەقىقە تەسىر كۆرسىتىپ كېلىۋاتىدۇ .سىز مىللىتىمىزنى نەپەسلەندۇردىغان ھاۋا بوشلىغىغ

ئۇنى خۇراپات دەپسىز ،بەلكىم توغرىدۇ .ئەمىلىيەتتە بۇ ھاۋا بوشلۇغى ھازىرمۇ كىشىلىرىمىزنى نەپەسلەندۇرىۋاتىدۇ ؟ 

 bagdax, tewelghaسىزچە بۇ  خۇراپاتنىڭ يېلتىزى  نېمىدۇر ؟ 

 

bahadiryigitning jawabi: 

الدى بىلەن ئنكاس قايتۇرغىنىڭىزغا رەھمەت. مىللىتمىزنىڭ بۇنداق بۇلىشى دۆلىتىمىز مائارىپىنىڭ سەۋەبى .بۇنى تىلغا ئ

ئالغان ئىدىم . بىز دىال ئەمەس بەلكى پۈتۈن مەملىكىتمىزدە بالىالرنىڭ قانداق ئادەم بۇلىشىنى ئاتا ئانىالر بەلگىلەپ 

لىك ئۈلىۋالىدىغانالرمۇ بار. بىردەم پىئانىنو ئۆگەن دەۋاتقان بىردەم رەسىم بېرىدىغان ئەھۋال بار.مۇشۇ سەۋەب

سىزىشنى .ئۇالرنىڭ ئىقتىسادى ئەھۋالى ياخشى تۇرۇقلۇقمۇ مۇشۇنداق شەكى مائارىپقا كۈچەيدۇ.بىزدە بۇنداق ئەھۋالنى 

لەپ بەرمەيدۇ.بەلكى چاقىرىق يىنىك دىسەك بولىدۇ.چۈنكى ئاتا ئانىالر بالىالرنىڭ قايسى كەسىپتە ئۇقۇشىنى بەلگى

كەلگىنىگە خوش بولسىال بولدى.باللىرى ئالى مەكتەپتە ئۇقۇيالىلىسال بولدى.بۇنىڭ سەۋەبىنى بىلەمسىز 

قېرىندىشىم.سەۋەبى بولسا خەلقىمىزنىڭ قورسىقى تۇيۇپ كىيىمى پۈتۈن بولغىلى ئانچە ئۇزاق بولمىدى. ئىسىل ئۆيلەردە 

ەزگىل ئەمدى كەلدى.يەنى ماددى تەلەپ دەسلەپكى قەدەمدە تۇيۇنۇپ مەنىۋى ئولتۇرۇشنى خىيال قىلىدىغان م

مەدەنىيەتكە قاراپ يۈزلىنىشكە باشلىدى. شۇڭا بۇرۇن بىر يېزىدىن بىرئالى مەكتەپكە ئۆتكەن ئۇقۇغۇچى چىقسا ھەممە 

مەكتەپكە  ئادەم چوڭ بۈلۈپ كېتىدىكەنتۇق.لىكىن ھازىر بولسا بۇ چوڭ بۈلگىدەك ئىش ئەمەس بەلكى ئالى

ئۆتەلمىسە سەت بولىدىغان ئىش بۇلۇپ قالدى.سىز ئېيتقان ئۆزى قىزىققان نەرسىنى ئۆگىنىۋاتقانالر بار.ئۇمۇمىيۈزلۈك بۇ 

دەرىجىگە يىتىشكە تېخى جەريان كېتىدۇ.ئەمدى ئالى مەكتەپتە ئۇقۇش قىزغىنلىقى كەڭ ئۇمۇمالشقاندا بۇنى تەپەككۇر 

نىڭ ئىختىسادى ياخشىلنىپ ئالى مەكتەپلەرنى تالاليدىغان بولغاندا ئاندى خىزمەتنى قىلىدىغانالر كۆپ ئەمەس.خەلقىمىز

ئەمەس بەلكى بەلگىلىك نەتىجە يارىتىشنى ئويالپ ئالى مەكتەپتە ئۇقۇيدىغان ۋەزىيەت شەكىللىنىشى مۇمكىن. 

ىھمان بۇلۇپ بارسىڭىز جەنۇبى شىنجاڭغا بارغان بولسىڭىز بىلىسىز.ھازىرمۇ توك يوق يەرلەر بار.شەھەرلەردىمۇ م

تاينىلىق نەرسى بىلەن كۈتىدىغانالر نۇرغۇن. ئىنسان ئالدى بىلەن ياشاش ئۈچۈن كېرەكلىك بولغان تاماق،كىيىم كېچەك 

تۇرالغۇ مەسىلىلىرىنى ھەل قىلىپ بۇلۇپ مەنىۋى تۇرمۇشنى ئويالشقا پۈتۈن سەپ بىلەن ئۆتكەندە سىز دىگەندەك 

كتەپتە ئۇقۇپ كىلىپ خىزمەت تاپمىسا ئاتا ئانىسنىڭ جاپاسىنى قايتۇرمىسا ئىشالر بۇلۇشى مۇمكىن.ئالى مە

بولمايدۇ.شۇڭ اكۆپۈنچە ئۇقۇغۇچىالر ئاسان خىزمەت تاپقىلى بولىدىغان كەسىپلەرنى تالاليدۇ.بۇنىڭدىن يەنە بىزنىڭ 
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ش شارائىتى ياخشىالر ماددى تۇرمۇش سەۋىيىمىزنىڭ ئۇنچىۋاال يۈكسەك دەرىجە ئەمەسلىكىنى بىلىۋاالاليمىز.تۇرمۇ

چەتئەللەردە ئۇقۇپ ئۆزلىرى شىركەت ئېچىپ مىللى كارخانىالرنىڭ باشالمچىسى بۇلىۋاتىدۇ. تەرەققىيات مۇشۇنداق ئاستا 

ئاستا بولىدۇ.تارىختا ھەقىقەتەن ياساش سەنئىتىدە دۇنياغا تەسىر كۆرسەتكەن مىللەتمىز.ھەتتا مەتبەئە نىمۇ بىز 

كۈندە بولسا يۇقارقىدەك ماددى نەرسە تۇلۇق ھەل بولمىغان ئەھۋالدا تەرەققىي قىلغان  كەشىپ قىلغانمىز. بۈگۈنكى

باياشات تۇرمۇش كەچۈرۈپ بارلىقىنى مەنىۋىيەتكە قاراتقان غەرپلىكلەرنىڭ ئۆلچىمىگە ئۆزىمىزنى سالساق سەل 

ر.ھەرگىزمۇ سىز ئېيتقاندەك دىن بالدۇرلۇق قىلىمىز. بۇالرنىڭ ھەممىسى ئىقتىساد مائارىپ بىلەن مۇناسىۋەتلىك ئىشال

بىلەن مۇناسىۋەتلىك ئەمەس.مەن بىلگەن تۇنۇشالرنىڭ ھەممىسى باللىرىنى ئۇقۇتسامال دەيدۇ. گېرمانىيە ،ئىتالىيەدە 

ئۇقۇۋاتقان دوست بۇرادەرلىرىم بار.ئۇالر شۇ ماددى مەسىلسى ھەل بۇلۇپ پىكرىنى ئىلىمگە قاراتقانالر.سىز مەلۇم ئىشنى 

ۈچۈن ماددى شارائىت ۋە ئۇرۇق تۇققارنالرنىڭ قوللىشى بۇلۇشى كېرەك.ئاشۇالر قوللىمىسىا سىز نىمىڭىز بىلەن قىلىشڭىز ئ

ئىسل ئالى مەكتەپلەردە ئۇقۇپكېلىسىز؟ مەسىللەرنى ئەمەلىي تەھلىل قىلغۇلۇق قېرىندىشىم. خۇددى بەزەنلەر 

ي نەدىكى توينى ئىسالھ قىلىمىز يەنە بىرنىمىنى ئىسالھ ئۇيغۇرالردىىكى مەسىلنىڭ ئىقتىساد مائارىپ ئىكەنلىكىنى بىلمە

يىلالردىكى تۇرمۇشى -80قىلىمىز دەپ ھىچنىمىگە پايدىسى يوق ئىش بىلەن قالغاندەكال بىر ئىش. ئۇيغۇرالرنىڭ 

يىلالردىكى تۇرمۇشى ۋە ھازىرقى تۇرمۇشىنى سېلىشتۇرسىڭىز ئىقتىساددا نەقەدەر پەرقىنڭ بارلىقىنى ھېس -90

ز.ئەيىنى ۋاقىتتا ئاكا ئۇكا موسابايىفالردەك بايلىمىز چىققان. ھازىرمۇ ئاز بولسىمۇ پەننىڭ ئالىدىدا مېڭىۋاتقانالر قلىىسى

چىقىۋاتىدۇ. ئىشىنىڭ ،يېقىن كەلگۈسىدە بۇنداقالر كۆپلەپ چىقىدۇ.خەلقىمىزنىڭ ماددى تۇرمۇش سەۋىيەسى ھەل 

 رىنى بىلىم يۇلىدا جاپاغا قارىماي تەربىيلەيدۇ.بولغاندا بىلمگە ھېرىسمەن ئۇيغۇر خەلقى پەرزەنتلى

 

ق تىما بالىالر نى كىچىكىدىن باشالپال تەبى پەن بىلىملىرى بىلەن تەربىيلەشكە يول ئېچىشقا پايدىلى (37)

 bagdax, mahatjan يولالپسىز،رەھمەت.

 

م مار ئەپەندىبىلىمخۇ رىدۇ. مەنتوغئىككىمىزنىڭ مەسىلىگە قاراش نوقتىمىزدا پەرىق باركەن ، بەلكىم سىزنىڭ  (38)

ئاخىرقى  ئاالھ»ماڭا يوللىغان ياسىر قارىنىڭ لىكسىيەسىدىكى ھېلىقى قۇرەيىش قەبىلىسىنى بوالش ۋەقەسىدىكى 

كاملىق  دېگەن سۆزىگە ئىشىنىمەن  .بىزدىكى«نەپىسى قالغىچە جېنىنىڭ بارىچە تىرىشقانالرغا ياردەم قىلىدۇ 

ەۋەبى بىر مايمەن . سز مائارىپىنى ئادەم تەرەقىياتىنى بوغۇپ قويىدىغان مائارىپ دەپ قارىتىرىشچانلىق .  مەن دۆلىتىمى

ەتتىن تتىن ، باياشات ھالەتكە ئەكەلگەن ،تېخنىكىسى يوق نۆل ھالياالڭاچ ھالە-مىليارت تۆتيۈز مىليون خەلىقنى ئاچ

اغدىكى تۇرغان ىڭ ئەينى چئىلغار مائارىپتۇر .بىزن  دۇنيادا ساناقلىق تەرەقىي تاپقان دۆلەتلەر قاتارىغا ئەكىرگەن مائارىپ

ۇمساق بولمايدۇ .بۇ يىللىق پەرىق ئالەمشۇمۇل بولۇپ كەتتى .بۇنىڭغا كۆز ي60چىقىش نوقتىمىز بىر سىزىقتا ئىدى ،ئامما 

نىڭ ىمىزالىلىرپەرىق ئىدىيەدىكى پەرىق . بىز پەقەت ئۆزىمزىدىن سەۋەپ ئىزدەشكىال ھەقلىقمىز . سىز ئىيتقاندەك ب

كتەپ نىپ كېتەر ،بىراق ھازىرقى ئالى مەبارا ياىشىلى-كۆپلەپ ئالى مەكتەپلەردە ئوقۇشى بىلەن ئەھۋال بەلكىم بارا

ېخنىكا ت،ھەقىقىي  ئوقۇغۇچىلىرى ئادەمنى ئۈمۈتسىزلەندۇرىدۇ ،ئۇالر پەقەت ئىستاتىسكىلىق ساننى ئاۋۇتۇشقىال يارايدۇ

ەللەشكە ېخنىكا ئىگر ناھايىتى ئاز .بىزدە ئالى مەكتەپ دەرۋازىسىدىن كىرمەيمۇ تئىگەللەش مەخسىتىدە ئىزدىنىۋاتقانال

ئېتىشىپ  ۇنىڭ بىلەنتىرىشىدىغانالر كۆپەيسە ،ئەھۋال تىزدىن ياخشىلىنىدۇ .ھازىر  قولىدىكى تېلېفون بۇزۇلۇپ قالسا ،ئ

دىن كەلگەن بۇ ئاڭ نە سەنت دىيەرلىك .بىزگەسەۋەبىنى ئىزدەيدىغانالر ناھايىتى ئاز ،ئالماشتۇرۇشنى ئوياليدىغان يۈز پىر
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دا،،بولسىمۇ ىراق ،،چىنماارىپنىڭ گۇللىنەلمەسلىگى دىن بىلەن مۇناسىۋەتسىز ،قاراڭ مۇەللىم ..پەيغەمبىرمىز بزگە بىلىم ي

ىزنىڭ ىكمىكىن .برمىزنىڭ ۇقۇيالماسلىغى مەدەنىيتىمىز بىلەن مۇناسىۋەتلبېرىپ ۇگۇنۇڭالر دەپ يولكۆرسەتكەن ،بالىلى

مىزگەماس ۇمەدەنيىتىمىللىتىمىز ىپپەتنى،ھيانى،ارنۇمۇسنى بىرىنچى ۇرۇنغا قۇيۇدىغان مىللەت ،شۇڭاىسالم دىنى بىزنىڭ ب

ىق لمەن بىر يېزى،ال چىڭىتقان كەلگەنلىگى ۇچۇن.بىز ىسالمنى تىزال قۇبۇل قىلغان ،بۇجەھەتتىكى كۆزقارىشىمىز نى بەك

سەۋىيەم باشالنغۇچ .ەمدى تۇماقنى يەككەم تىپىپ وينايدىغان قاراساۋات اتىلىرمىز از.يوق 

يلەننىڭ دىيەرلىك  .بىزنىڭاارزۇيىمىزباللىرمىزنى بىلىملىك قىلىش .مەكتەپتە ۇقۇتۇش بۇ يېزىالردىكى ھەممە

نى. ىكى سەۋىيەۆپلىرى ۇنداق ەمەس.بىزكۆردۇق اڭلىدۇق ۇقۇغانالردارزۇيى .نۇرغۇنلىغانلىرى ۇقۇدى خىزمەت تاپتى .ك

 تتى .خىزمەتكىمۇ ىرىشتى دەيلى .ۇالرپەقەت  خىزمىەت ۈچۇنالنۇمۇسنى يۇقا-ياغلىقىنىمۇ يۇقاتسۇن. كۆپلرى ھايا

 ڭالشچا ۇقۇدى خاالس ،شۇنچەۇقۇپ خىزمەت تاپالمىغانلىرىچۇ نىمە قىاللىدى .بىلمدىن پايدىلنىپ زىراەتلەرنى

پۇرات -چەمالسىز پارتۇرۇپ يېڭى سورىتمۇ يىتۇشتىرەلمىدى .ھايۋانالرنى داۋاالش تۇگۇل،ۇسۇيدۇ  دەپيېقىنمۇ كىلەلمىدى.ا

 خىزمەت تاپتى.تاپقان پۇلى، الى مەكتەپتە ۆگەنگەن گىرىمى،

ياللۇغى  سۇيدۇكۋە مەدىنى كىيىنىشلىرگىمۇ يەتمىدى .مەن ەمەلىي بىر ىشنى دەپ بىرەي .بۇھەققى راس ۋەقە مەن 

ۇتۇرىپ ىمىلەرنى كنبىلەن داۋالىنىپ بىر شەخسى دوختۇرخانىغا باردىم.ۇچ كۇندىن كىيىن بىرسېستىرا ياتىقىمغا ،ۋە بىر 

ىلچە ورىدىم .ۇقكىرىپ ماڭا قاراپ ،ىشتىنىڭىزنى سېلىڭ دىمەسمۇ،مەن ھەيران قالدىم ھەم قورىققان ھالدا نىمە دەپ س

 ۇيالماي يەنە

 ىزمەن.  چىڭ.ھەم مەن بەك الدىراش يەنە بىمارىم بار دەپ سۇكۇتتە تۇرغىنىمغا اچچىقالندى .امالسشۇسۆزنى دىدى 

 تۇتۇپ تۇرۇپ نەيچە سېلىپ چىقىپ كەتتى .كۇزۇمدىن ەمەس 

ى قىزىم يۇرۇگۇمدىن قان چىقتى.بەزىلەرنىڭ سورىشچە بۇۇنىڭ نۇرمال خىزمىتى ىمىش .بۇقىز مىنىڭ سىڭلىم .ياك

شىغا ىى .ياېتىز دىمايمەن .بۇنداق خىزمەتنى قىلمىغانالرچۇ،،ۆييدە ايپاتەم ،،،بۇلۇپ ولتۇرۇپ قالدبۇپقالسا.....چى

نى قايىل چىدىمىدى ،ياخىزمەتتاپالمىدى ،ياەرگە تىگەممىدى .ۇالرۇقۇپ ھىچنىمە قىاللمىدى.دىمەك ۇقۇش بىزلەر

 قىاللمىدى ،ۇمۇدىمىزنى يەردە قوي

ىلى رۇنلىرى .تۇزنى بىلىمگە ىنتىلىشكە كۆز يۇمدۇردى .ھەم يۇمدۇرۋاتىدۇ.مارىپ دى،جەمىيەتتىكى مۇشۇنداق ىشالر بى

داپ ھەتتىن قوغمەيلى قايسى تىلدا بولسۇن،ەنەنىمىزنى .غۇرۇرىمىزنى،ساقلىيااليدىغان .بۇلۇپمۇ قىزلىرمىزنى ھەرجە

 ،ىقتىزادى،مەنىۋى ج

اس ماز بولسىمۇ ويالشقان بولسا مەدەنىيتىمىزگە  نىالرنىڭ پىكىرلىرنىا-جەتلەردىن ياردەم قىلىپ ۋە قولالپ ،اتا

جەمىيەت  چۇن ،اندىنۇتەرەپلىرنىمۇ ويالشسا، چىقىش قىلسا .ماارىپنىڭ تۇمۇر تاۋاقتىن باشقا يېڭىلىقى بولسا  اۋال ۇزى 

 .ۇچۇن كۆپرەك بىلمىنى قارى قىلدۇرالىسا ىشىنىمەنكى بىزمۇ ۇنچە مەدەنىيەتسىز اتالماس ىدۇق

bagdax, uygurbiz-2 

 

ش ئاساسىدا ئورتاقلىق شەكىللىنىدۇ. مەنمۇ بىلىمخۇمار ئاكىمىزنىڭ ياسىر قارىنىڭ دەيسىز. پىكىرلىشىتوغرا  (40)

لىكسىيەسىدىكى ۋەقەدىن چىقارغان خۇالسىسىگە ئىشىنىمەن.بىزدە كام نەرسىمۇ شۇ تىرىشچانلىق.ئەمدى شۇ 

ۇلىشى كېرەك.مەملىكىتىمىز مائارىپىغا كەلسەك ھەقىقەتەن تىرىشچانلىقنىڭ شەكىللىنىشىگىمۇ ماددى شەرت شارائىت ب

كىشىلەرنىڭ ئىدىيسىنى بۇغۇپ قويدىغان مائارىپ.مائارىپ مىنىستىرلىكى بۇنى ھېس قىلغان بولغاچقا ئىسالھات 

ى قىلىۋاتىدۇ. دۆلىتمىز سىز ئېيتقاندەك ئالدىنقى قاتاردا تۇرىدىغان ساناقلىق تەرەققى تاپقان دۆلەت ئەمەس. بەلك

چوڭ ئىقتىسادى گەۋدە.لىكىن پەنتېخنىكا دۆلىتى ئەمەس.  -2تەرەققىي قىلىۋاتقان دۆلەت.مەملىكىتىمىز دۇنيادىكى 

يىلدىن بېرى مەملىكىتىمىزگە كۆپ ئالىمالرنى يىتىشتۈرۈپ چىقالمىدى.چۈنكى مائارىپ 60مەملىكىتمىز مائارىپى 



 

 

 غەرب مائارىپىدىكى يېڭىلىق ۋە ئىلغارلىقالر

158 

 

يىلدىن باشالپ ساپا -1999ئېچىشنى ئەمەس.شۇڭا ئۇقۇتشنى ئاساس قىلغان ،ئۇقۇغۇچىالرنىڭ تەپەكككۇرىنى 

مائارىپىنى يولغا قويدى.لىكىن بۇ مۇ شەكىل بۇلۇپ قېلىۋاتىدۇ.شۇڭا مائارىپ مىنىستىرىلىكى بۇيىلدىن باشالپ چوڭ 

ئىسالھاتنى باشلىدى. مەملىكىتىمىز دۇنيادىكى جىسمانى كۈچلۈك دۆلەتكە كىرىدۇ.ئەقلى كۈچلۈك دۆلەت ئەمەس.چۈ 

تىمىز باشقىالرنىڭ تېخنىكىسغا ئاساسەن مەھسۇالت ياسايدىغان زاۋۇت.شۇڭا دۇنيا زاۋۇتى دەيدۇ.ھەرگىزمۇ نكى دۆل

يېڭىلىق يارىتىدىغان زاۋۇت ئەمەس.مەملىكىتىمىزنڭ يېڭىلىق يارىتىش كۈچى ھەتتا كورىيەگىمۇ يەتمەيدۇ. تېىخنىكىدا 

ى دۇنياغا ساتمايدۇ.بەلكى شۇ ئامرىكىا قاتارلىق ئەقلى چەتئەلگە بېقىنىپ قالغان.ھەرگىزمۇ ئامرىكىدەك تېخنىكىسىن

يىلدىن بۇيانقى مەملىكىتىمىزنڭ ھەرقايسى رايۇنلىرىدىكى 60كۈچلۈك دۆلەتلەرگە مەھسۇالت ياساپ بېرىدۇ. ئەمدى 

ز تەرەققىياتنىڭ ئوخشىماسلىقىدىكى سەۋەب ھەرگىزمۇ بىر مىلەتنىڭ ئىدىيە سېستىمىسىنىڭ مەھسۇلى ئەمەس .دۆلىتىمى

قۇرۇلۇپ ئۇزاق ئۆتمەي دۆلەتنى قۇدرەت تاپقۇزۇش ئۈچۈن ئاۋال بىرقىسىم رايۇنالرنىڭ ئالدىن تەرەققىي قىلىشىغا يول 

قۇيۇش سىياسىتىنى چىقاردى .شۇنىڭ بىلەن دېڭىز ياقىسىدىكى رايۇنالرنى ۋە بىۋاستە قاراشلىق مەركەزلەرنى ئاساس 

يىلىغا كەلگەندە غەربىنى ئېچىۋىتىشتىن ئىبارەت -1997كى قىلغان ئاساستا تەرەققىيات يۇلىنى باشلىدى.تا

مەملىكىتىمىزنىڭ ئوتتۇرا قىسمى ۋە غەربى شىمال قىسمىدىكى ئۆلكە ئاپتۇنۇم رايۇنالرنى ئاساس قىلغان رايۇنالرغا 

ەرەققى قىلىشقا كۆپلەپ مەبلەغ سېلپ بۇرايۇنالرنىڭ تەرەققىيىغاتىغا تۈرتكە بۇلۇشقا باشلىدى.بۇرايۇنالرمۇ ئاستا ئاستا ت

يىلىدىن كىيىن )ئېنىق ۋاقتى ئىسىمدە قالماپتۇ( ئېغىر سانائەت كونا ماكانى بولغان شەرقى شىمالنى -2000باشلىدى. 

ئېچىش پىالنىنى يولغا قويدى.شەرقى شىمالنىڭ تەرەققىياتىمۇ ھازىر تىز يۈكسىلىۋاتىدۇ.بۇنىڭلىق بىلەن ھەرقايسى 

ت پەرقى يلسىرى ئازىيىۋاتىدۇ. دىيارىمىزنىڭ ئارقىدا قېلىشى دەل مۇشۇ سەۋەبتىن رايۇنالر ئوتتۇرسىدىكى تەرەققىيا

قېرىندىشىم.دۆلتىمىز قۇرۇلۇپ ھەرگىزمۇ ھەممە يەرگە ئوخشاش مەبلەغ سالمىغان.بەلكى باسقۇچلۇق تەرەققىياتنى 

ىن كىيىن ھەقىقى تۈردە يىلىد-80يىلدىن بۇرۇن ئۇمۇمىيۈزلۈك سىنىپى كۆرەش باسقۇچىدا تۇرغان.-80يولغا قويغان.

ئىقتىساتقا كۈڭۈل بۆلگەن.شۇنڭ بىلەن گۈللەنگەن دېڭىز ياققىسى شەھەرلىرى بارلىققا كەلدى.ھازىر بولسا بىزنىڭ 

دىيارىمىزدا تەرەققىيات بۇلىۋاتىدۇ.مەن گەنسۇ نىڭشىيا،چىڭخەي لەرگە بارغان.ئۇيەرنىڭ تەرەققىياتى بىز بىلەن پەرقسىز 

يىلدىن بېرى دۆلەت مەبلەغ بەرسىمۇ بىز پاسسىپلىق قىلىپ تەرەققىياتقا 60ۇڭا بۇ ھەرگىزمۇ ياكى بىزدىن ناچار. ش

قارشى تۇرغان ئىش يوق.بەلكى دۆلەتنىڭ تەرەققيات مەبلەغ سېلىش سىياستى كەلگىلى ئەمدى ئوننەچچە يىل 

ىتاپ كۈرۈشنى بولدى. ئالى مەكتەپ ئۇقۇغۇچىللىرىغا كەلسە ك سىزمۇ قورسىقىڭز راسا تويسا ئاندىن ك

ئويالسىز.مۇشۇنىڭغا ئوخشاش ئىش.تېخنىكا ئۆگىنىمەن دەپ ئالى مەكتەپكە باردىمۇ دەيلى،مەملىكىتىمىزدە ئەمدىال 

شەكىللىنىۋاتقان كەسپى مائارىپنى چۈشەنمەيدىغان ئوخشايسىز.تېخنىكنى ئەنە شۇنداق كەسپى مائارىپ مەكتەپلىرىدە 

ەپلەر بولسا نەزىيىە ئۇقۇتۇش بىلەن شۇغۇللنىدۇ.دۆلىتىمىزنىڭ ئالى مەكتەپلىرى ئۆگىنىدىغان گەپ .ئەنئەنىۋى ئالى مەكت

ھەرگىزمۇ ئامرىكىنىڭ ئالى مەكتەپلىرىدەك ئەمەس. شۇڭا دۇنيا دۆلىتىمىزدىكى فۇدەن ئونۋېىرسىتى بىلەن دۆلىتىمىزنڭ 

قىلىدۇ. ئۇقۇغۇچىالرنىڭ بۇنداق  ئايغا چىقىش تېخنىكىسىدىكى باشالمچى خاربىن تەبىئى پەنلەر ئونۋېرسىتىنى ئېتراپ

يىل  مۇئەللىم بۇلۇپ باقسىڭىز 2ئىزدىنش روھىنىڭ بولماسلىقى دەل مائارىپ يىتىشتۈرۈپ چىققان مەسىلە.ئەگەر

چۈشىنىسىز.دۆلىتىمىز ئۆزىنىڭ بۇ تېخنىكا جەھەتتىكى ئىچكى يادرولۇق ئاجىزلىقىنى ھېس قىلغان بولغاچقا مائارىپ 

يىلدا يىتىشتۈرگەن نەرسىنى بىز ئەلۋەتتە 200ى.بۇنىڭغىمۇ نۇرغۇن ۋاقىت كېتىدۇ.ئامرىكىلىقالر ئىسالھاتىنى يولغا قويد

نەچچە يىلدا يىتىشتۈرەلمەيمىزدە. شۇڭا قېىرىندىشىم بىز ئۇيغۇرالر قەدىمدىن تەرەققىيپەرۋەر مىللەت.دۇنيا سەھنىسىدە 

ئىشالر دەل مەملىكىتىمىزنىڭ ھەرقايسى جايلىرى  ئۇزۇن مەزگىل نامايان بۇلۇپ ياشىغان. بىزنىڭ مائارىپ تىكى بۇ

بىلەن ئوخشاش. تەرەققىياتتىكى پەرق بەزى پەرقلەرنى كەلتۈرۈپ چىقارغان.بۇ پەرقمۇ ھەرگىزمۇ بىزنىڭ ئېتقادىمىز 

ئىدىيە سېستىمىمىز سەۋەبىمىزدىن ئەمەس بەلكى دۆلىتىمىزنىڭ تەرەققىيات سىتىرادىگىيسىنىڭ مەھسۇلى. بۈگۈنكدەك 

نداق شارائىتتىمۇ ئۇيغۇرالر نۇرغۇن ساھەدە خېلى ياخشى نەتىجىلەرنى قولغا كەلتۈرىۋاتىدۇ.ئىشنىمەن يېقىن مۇشۇ
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كەلگۈسىدە تۇرمۇش شارائىتىنىڭ ياخشىلىنىشى،مائارىپ ئىسالھاتىنىڭ تەپەككۇرغا ئەھمىيەت بىرىشقا ئۆزگىرىشى 

 ,bagdax, bahadiryigitرمۇ يىتىپ كېلىدۇ.  نەتىجىسىدە سىز ۋە ھەممەيلەن ئورتاق ئىنتىلگەن ئاشۇ مىنۇتال

tewelgha gha qarita yezilghan 

 

ز ناھايتى ئورۇنلۇق پىكىر قىپتۇ، بىزدىكى ئىلىم_پەن قىزغىنلىقىنىڭ تۇۋەن بۇلىشى  ھەرگىزمۇ دىن قېرىندىشىمى (41) 

ى ۋە بەزى ئىجتىمائىي بىلەن مۇناسىۋەتلىك ئەمەس، بۇ پەقەت بىزنىڭ تىرىشچانلىق رۇھىمىزنىڭ تۇۋەن بۇلىش

 شارائىتالرغا باغلىق، بىز تىرىشچانلىق رۇھىمىزنى تېخىمۇ يۇقىرى كۇترۇپ، پەرزەنىتلىرىمىزنى ئەتراپلىق تەربىيلەيلى...! 

bagdax, imtihan1 

 

يسەر تارىختىكى ئۇيغۇرالرغا قارتىلغان شۇنداق مۇرەككەپ باشقۇرۇش ئۇسۇللىرى ھىلىمۇ بىزنىڭ بۇ قە (42)

ۇندىن بەۋالتلىرى ئمىزنىڭ ئۇزلۇكسىز تىرىشچانلىقىنى يوقىتۋىتەلمىدى ، ئۇيغۇرالر تىرىشچان قەيسەر خەلىقنىڭ مىللىتى

 bagdax, normal  بولىدۇ!!كىيىنمۇ شۇنداق تىرىشچان 

 

 

 « پەن مۇسابىقىسى-ئىلىم»ناسا دىكى 

 

 نىڭ قولىدىنۇپ شۇ ئۇيغۇر ياشلىرىمىزشۇ ۋەتەن سىرتىدىكى تەبىئىي پەن ئالىملىرىمىز ۋەتەن ئىچىدە بول    (43)

ىملىرىمىز گەن بوالتتى.  ۋەتەندىكى ئالئاستا ئۆزگەر-تۇتۇپ يېتەكلەش ئېلىپ بارغان بولسا ئىنشااللە ئەھۋالىمىز ئاستا

 سا يېڭىلىقيىڭىلىق يارىتىمەن دېگەننى ئازراق ئويالپ باللىرىمىزنى تەربېيلەشكە كۆپرەك ۋاقىت ئاجراتقان بول

ئەت ئەكىلۋاتىدۇ ەرگە مەنپەىنمۇ كاتتا يېڭىلىق ياراتقان بوالتتى.  شۇ ئالىملىرىمىزنىڭ ياراتقان يېڭىلىقلىرى كىملياراتقاند

 bagdax, Fatiha مەن شەخسەن بىلەممىدىم. 

 

اقىدىغان ينىمە دىگەن كاتتا تەشەببۇس! كىتاپ ئوقۇش يىلى مۇناسىۋىتى بىلەن كارخانىچىلىرىمىز كۆڭۈلگە  (44)

 ەممازە مۇشۇئياخشى ئىشالرنى قىلىپ بېرىۋاتىدۇ ئۇيغۇردا ئۇيغۇنۇش بولۋاتىدۇ دەپ ئوياليمەن ئۆزەمچە ! نۇرغۇن 

ك يۇقىرى، ناخشا ئۇسۇلدا چوڭ سەكرەپ ئىلگىرلەش بولۋاتقاندەكال،ھەر ساھە ھەر كەسپتىكىلەرنىڭ قىزغىنلىقى بە

 شاللىق يارىڭ تىنىگە ساالمەتلىك كۈنلىرىگە خۇبىلىمخۇمار ئەپەندىمدەك ئەلنىڭ غىمىنى يەيدىغان كىشىلىرىمىزن

 bagdax, AmanxahaR بولغاي!!! 

 

ۈپ اينامغا چۆكقنۇرغۇن ياخشى ئىشالر كېلىپ چىقۋاتقان، خەلىق ئىچىدە بىر مەزگىل يۇرگۇزۇلگەندىن كىيىن چوڭ  (45)

 كەتكۈلىۋاتىدۇ، يېزىالردا دىھقانلىرىمىزنىڭ كۈنلىرى تەسلىشپ كىتىۋاتىدۇ،

ى ھۆكۈمەت ئورۇنلىرىدا سىياسىي بىلەن ھەپىلىشىدىغان ئۇيغۇرلىرىمىز،ۋە باشقا زىيالىيلىرىمىزنىڭ ئەمدى بولسىمۇ ئەۋۋىل

ئۆز رولىنى جارىي قىلدۇرىدىغان يېرى كەلگەنىدى،ئەگەر ئۇالر ئۇقۇم قىستاقلىرىدا تىنغۇدەك ۋاقىت چىقىرالمىسا ئاخىرىدا 

 ەھراالردا ھەل قىلشىقا تېگىشلىك مەسىلىلەر ھەممىدىن كۆپرەك. س-ھەممىمىزنىڭ كەينى ئېچىلىپ قالىدۇ،يېزا

bagdax, isimtugaptu 
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 ناسانىڭ يېڭى كەشپىيات مۇسابىقىسى ھەققىدىكى ئۇقتۇرىشى

 

ىخنىكا تئوياليمەن ئاپتۇنۇم رايۇنمىزدىمۇ مۇشۇنداق كىچك تىپ دىكى پەن  ئىشكەن. مەنناھايىتى ياخشى  (46)

اشلىرمىز تكۈزۇلسە،نەتىجسى ياخشى بولغانالرنى  يۇقىرى سومۇلۇق مۇكاپات بىرىلسە .يئىجدىيەت مۇسابىقىسى ئۆ

 يمەن.ئۇچۈن كوپ ئىلھام بوالتى...مۇكاپات سومىمسنى بىزنىڭ كارخانچىلىرىمز ھەل قىلىپ كىتىدۇ دەپ ئويال

bagdax, padiqi2 

 

 

 «ىئويالش ساندۇق»--بىر ئامېرىكا ئۇنىۋېرسىتېتىدىكى كەشپىيات مەركىزى

 

ارىپى ىلدۈرۈش مائبىزنىڭ بۇ مائارىپىمىزنى ھېچ نەرسىگە ئوخشاتقىلى بولمايدۇ. مىللىي مائارىپنى ئېقتىدار يېت (47)

ئۇسۇلدا -ناخشا دېگەندىن ئىقتىدار ئۆلتۈرۈش مائارىپى دېسەك مۇۋاپىقمىكىن دەيمەن. يېڭىلىق يارىتىش، كەشىپ قىلىش

 bagdax, baturkarahan ن يېڭىلىق يارىتشتا يوق دېيەرلىك.تېخنىكا جەھەتتى-ئىپادىلىنىۋاتىدۇ. پەن 

 

 ئەركىنكامنىڭ مۇشۇنداق تىمىالرنى يوللىغىنىغا رەھمەت. (48)

ى. ە تىرىشايلئەمدى ئۆزەمگە ئوخشاش ياشالرغا دەيدىغىنىم، ھە دېسىال شارائىت يوق دەۋەرمەي كۈچىمىزنىڭ يېتىشىچ

رىسىگە رنىڭ مەسخىدداردمۇ ئەينى ۋاقىتتا قولالش ئۇياقتا تۇرسۇن ،باشقىالدەپ نام ئالغان گو«راكېتا ئاتىسى»ئامرىكا 

نى بەرگەن مەس پۇلالرئۇچرىغان، تەتقىقاتنىمۇ يىغىپ تۆشەپ تاپقان پۇللىرىغا قىلغان، قانداقتۇر ئامرىكا ھۆكۈمىتى تۇگى

ئۇكا -اسىغان. ئاكايل بۇرۇن راكېتا يى 6ئەمەس، شۇنداق بولىشىغا قارىماي ئۇ ئۆزى يالغۇز تەتقىق قىلىپ گىرمانىيەدىن 

ىالننى لكى ئايروپرايىتالرمۇ ئايروپىالننى ياسىغان دەسلەپكى ۋاقىتالردا ھۆكۈمەتنىڭ قوللىشىغا ئېرىشكەن ئەمەس، بە

ا اپىرىپ ئويۇن قۇيۇپ پۇل تاپقان. خەقلەرمۇ ئەڭ شانلىق نەتىجىلەرنى ئەڭ قېيىن ۋاقىتالردشەھەرلەرگە ئ-شەھەر

 ياراتقان.

 bagdax, kanjebatur رائىت يوق دەپ ئاغرىنىشالرنى قويۇپ، تىرىشايلى. شا

 

 ى قوراشتۇرۇش ۋە رىمونتتوك يوللېرىن-پار-ئېيۋۇ شەخسى ئۆينىڭ گاراژسىدىكى سايمانال بىلەن ما يۇتتا سۇ (49)

كانغا شۇ ىپ دۇئۇنۇڭغا يانداش ق، قىلىشنى بىر گەۋدە قىپ دۇكان ئچىپ تىجارەت قىپ شۇ كەسىپنىڭ نېنىنى يەيدۇ

 ساھەنىڭ ماتىرياللېرىدىن ئازراق كىرگۇزسە شەك يوق بىر كىچىك شىركەت بولدۇ دىگەن گەپ

 bagdax, iNFak  .بىلىمخۇمار ئاكىنىڭ قىزغىنلىقىغا رەخمەت

 

 

 ناسا خادىملىرىغا ئۆتۈلگەن لىدېرلىق دەرسلىرى

 

ئىش  ا سىزگە ھىچۆھپىڭىزدىن پەخىرلىنىۋاتىمىز،ئەممھۆرمەتلىك بىلىم خۇمار ئاكا سىزنى ماختاۋاتىمىز،قىلغان ت (50)

نۇ لىكىن م ئوياليمەقىلىپ بىرەلمەيۋاتىمىز. يۈكىڭىزنىڭ ئەڭ ئازغىنە بىر قىسىمىنى بولسىمۇ ئۈستۈمگە ئىلىشنى ھەردايى

 .نىمە قىلىش ، قانداق قىلىش جەھەتتە ھىچقانداق پىكىرىم يوق.سىز گە ئالىي ئىھتىرامىمنى يولاليمەن

bagdax, gullen 
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تەن بىر كارخانىچى بولسۇن ياكى يېڭى ئىقتىساد ئىلمىي توغرىسىدا ئىزدەنگۈچى بولسۇن بۇ يازما ھەقىقە (51)

ەتتە تۇنجى يازما ئىكەن. بىزنىڭ كارخانچىلىرىمىز ئەمدىلەتىن ھەمكارلىق ئورنىتىش جەھ قىممىتى بارپايدىلنىش 

ىپ ھەمكارلىش نالر يوق ئەمەس. بۇنىڭدىن كېيىنكى يۈزلىنىش بولساقەدەمنى ئالدى.پارتىزانالرچە تىجارەت قىلىدىغا

،يۇمشاق ىغا تارقاقبىرلىكتە ئالغا بېسىش. بىرلىشىپ چوڭ تۈرلەرگە مەبلەغ سېلىش دەۋر تەلىپى بۇلىدۇ. ئەگەر ئۆز ئالد

ى داۋاملىق لەر ،بىزنكىشى ۋە قاتتىق كۈچ جەھەتتىن ئاجىز بولسا تەبىيال شاللىنىدۇ. ھېسياتقا قاراپ ئىستىمال قىلىدىغان

 قوللىشى ناتايىن. بىز يىراقنى كۆرۈشىمىز كېرەك. 

bagdax, ilterbir107 

 

، بىز  نەتجىللىرىنى ، ساالمەتلىك ، خاتىرجەملىك زور تەتقىقات-ئۇلۇغ پەرۋەردىگارىم ئالالھ سزىگە تېخىمو زور (52)

لىرىڭىزىمۇ پەرزەنىت .قىلغاياۋاملىق يالغۇنجاپ تۈرشىنى ئاتا ئۈچۈن داۋاملىق يېنىپ تۇرۋاتقان يالقۇنلۇق يۈرىكىڭىزنىڭ د

ىمەن. ھەم سىزگە ئوخشاش نەتجىلىك بولىشنى تىلەيمەن.  سىزنىڭ تېمىللىرىڭىزنى داۋاملىق سۆيۈپ ئوقۇپ كېلىۋات

 !تىڭ شاپ كېباشقىالرغا سىزنى ئۈلگە قىلىشىنى تەۋسىيە قىلىۋاتىمەن.  ئەركىنكا  مەن سىزدىن بەكىمۇ رازى . يا

bagdax, desertstorm 

 

ۇنيالىق دالال ئىككى قىلىۋاتقان بارلىق ئىشلىرىڭىزغا ئۇلۇغ ئ خەلقىمىز ئۈچۈنسىزگە ئالىي ئېھتىرامالر بولسۇن!!! (53)

 ئەجىر بەرسۇن!

bagdax, suriyya0427 

 

 

 ئامېرىكىدىكى يېڭى ئىگىلىك پىالنى مۇسابىقىسى

 

ۈل پ بەكال كۆڭپتۇ جۇما، ئايالالر مائارىپىغا كۆڭۈل بۆلۈشىمىز كېرەك دەئايال دوكتۇرالرمۇ خېلى جىقالپ قا (54)

الرنىڭ ھەممىسى ىۋەرسە قىزبۆلۈۋەتتۇقمۇ، ھازىر يۇرتىمىزدا ئاسپىرانتلىقتا ئوقۇۋاتقانالرنىڭ كۆپ قىسمى قىزالر، بۇنداق كېت

رتىپ ەشتامان تاپ، ئوغۇلالر ئۆزىمىز دوكتۇر بوالپ، ئوغۇلالر ئىشلەمچى بولسا ياراتماي باشقا مىللەتلەرگىمۇ تىگىپ

الر، رمۇ غىچ قىزئوغۇلالر مائارىپىنى كۈچەپ تەشۋىق قىلىدىغان يەرگە كەلدى ئەمدى، ئوقۇۋاتقانال يۈرەرمىزمۇ ئەمدى

 .ايالالر كۆپكەن شۇڭا شۇنداق ئويالپ قالدىمئ-كارخانىچىالر ئارىسىدىمۇ قىز

bagdax, kanjebatur 

 

ىتاپ ىقى قۇرۇق، كماقالە يازىمىز. بىلىمخۇمار ئاكىمىزنىڭ مۇشۇنداق ئېسىل ماقاللىلىرى ھېلمانا مانداق ئېسىل  (55)

 يۈزى نىشان يۇۇۇ مەخسەت دىگەندك تەرجىمە ئەسەرلەردىن مىڭ ياخشكەن.

bagdax, qassapbiz 

 

ىش ئخشى رەھمەت سىلەرگە!بۇمۇ ئۆز خەلقى ئۈچۈن ياخشى ئىش قىلىپ بىرىشنىڭ بىر يولى.خەلقى ئۈچۈن يا(56)

 يدۇ.بۇ مۇنبەردەىن ئۇيغۇر خەلقنىڭ گۈزەل كەلگۈسىنى كۆرگەندەك بولدۇم.كىچىكى بولما-قىلىپ بىرىشنىڭ چوڭ 

bagdax, apandim111 
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رت ىرىڭىزغا دەبەك ياخشى ئىشالر بولىۋاتىدۇ، بۇ پائالىيىتىڭالردىن بەك سۆيۈندۈم! بۇنى بىزگە سۇنغان قولل (57)

 كەلمىسۇن!  

كەم راھەت لوگونى كىم الھىيەلىگەن بولسا بەك ياخشى الھىيەلەپتۇ!ئاددى،چۈشۈنۈشلۈك رەڭلىرى كۆرئاندىن ئاۋۇ 

گو بەك پەچەت الھىيەلىنىپتۇ،ھەقىقەتەن خەلقارا سەۋىيە دىگۈدەك رەسىمدىكى لو-3تۇيغۇ بېرىدىكەن. بولۇپمۇ ئاۋۇ 

ەجىر ىشقا خىلى ئتەسىرىنى بىرىدىكەن. بۇ يىغىلالھىيەكەن. ئۇ رەسىم كىشىگە ھەقىقى بىر دۇنياۋى كاتتا يىغىلىشنىڭ 

 سىڭگەنلىكى مۇشۇ رەسىملەردىنال چىقىپ تۇرىدۇ. ئىشالرنى ۋايىغا يەتكۈزۈپ قىلغىنىڭالرغا ئاپىرىن!

bagdax, kokdingiz 

 

 

 دەپ ئاتىلىدىغان خىزمەت ئورۇنلىرى ھەققىدە« ئوقۇغۇچى خىزمەتچى»ئامېرىكىدىكى 

 

 ھەپتىلىك مۇشۇ كۈندىكى نادىر تېمىلىرىڭىزغا تەشەككۈر. بىلىمخۇمار ئاكا، ھەر (58)

ىن ىغا ئىنتايئۇيغۇر كارخانىلىرى ئەسلى مۇشۇنداق ئىشالردا سەزگۈر بولسا، كارخانىنىڭ ھەرجەھەھتتىكى تەرەققيات

 اقنال شۇندپايدىلىق ئىكەن. ھازىر نېمىشقىكىن بىلىمىدىم ئۇيغۇر كارخانىلىرى پۇل تېپىش كويىدىمۇ ياكى راستى

 يدىكەن.ئوقۇغۇچىالرنى بايقىمىدىمۇ ۋەياكى باشقا سەۋەبمۇ بىلمىدىم بۇنداق ئىشالرغا كۆڭۈل بۆلۈپ بواللما

bagdax, mouse 

 

چوقۇم  تەرەپلىرنى باشقىالرنىڭ ئېلغار تەرەپلىرىنى جەزېملەشتۈرۈشىمىز ياخشى ئەھۋال ھەمدە ئوزىمىزگە پايدىلىق (59)

ەققىقى انچىلىك تەرىزنىڭ ئۇيغۇر كارخانىلىرىمىزنىڭ قانچىلىك قۇرۇلۇش تارىخى بار، ق. ئەمما بقېلىشىمىز كېرەكقوبۇل 

ا نى ئاسماندقىلدى ۋە شۇنداق پۇرسەتلەر بولدى دېگەن مەسلىلەرنى ئويالشماي تۇرۇپال ئەمدى ئايىغې چىققان بالى

ىل ئاۋالقىدىن سانى ي 5رخانىلىرىمىزمۇ ئۇچۇۋاتقان قۇشالر بىلەن سېلىشتۇرساق ئادىللىق بولمايدۇ. ئىنشائالالھ، ئۆز كا

 ارا تاۋلىنىپ چىققۇسى.ب-كۆپىيىپ، ھەم يىلالرنىڭ ئۆتۈشى بىلەن سۈپەت جەھەتتىمۇ بارا

bagdax, Ayesha-Nur 

 

 بىلىمخۇمار ئاكا:  (60)

 سىزگە كۆپ رەخمەت!

باكالۋۇر ئۇنۋانىال بار  ى، پەقەتياشالر ئارىلىقىدىك 40 – 30مەسىلەن، مەن بىلىدىغان »سىز تېمىدا ئوتتۇرىغا قويغان 

 120ائاشى ى يىللىق مبىر ئۇكىمىز بار.  ئۇ كومپيۇتېر يۇمشاق دېتالى كەسپى بىلەن شۇغۇللىنىدىغان بولۇپ، ئۇنىڭ ھازىرق

« رمۇ بار.لەيدىغانالمىڭ دولالردىن ئاشىدۇ.  جۇڭگودا ئالغان باكالۋۇرلۇق ئۇنۋانى بىلەن ئەنە شۇنداق مائاش ئېلىپ ئىش

 ى توغرۇلۇقگەن قۇرالردىن ئۇ ئىنىمىزنىڭ كىملىكىنى بىلگەندەك قىلىۋاتىمەن. بۇ مېنىڭ بىر دوستۇمنىڭ ئىنىسدې

ت قىت بەرىكەدېگەنلىرى  بىلەن ئوخشاش چىقىپ قالدى. بەلكىم شۇدۇر، ياكى ئەمەستۇر. لېكىن ئۇ ئىنىمىزغا ھەر ۋا

 تىلەيمەن. 

 ىمەن.ىپ كۈتۈۋالەن سىزنى ئوغالق سۇيۇپ، گۈشىدە كاۋاپ ھەم شورپا قىلناۋادا يۇرتىمىزغا كېلىش پۇرسىتىڭىز بولسا م

bagdax, hasritim 
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لىپ قاراشقا سى ئامبارغا ھازىرقى ئۇيغۇر شىركەتلىرى ئىشلەي دەپ بارغان بالالرنىمۇ قەدىرلىمەي مال بىسىشقا، (61)

ى نۇرغۇن چۈنك قەدرىگە يەتمەيۋاتىدۇ.ئۇيغۇرشىركەتلىرى ئىختىساد ئىگىللىرىنىڭ  ھەممىسى يىنىپ چىقىپ بولدى.

ستا ئاستا شىركەتلەردە يۇقرى تىخنىكىلىق ئىشالرمۇ يوق،يىڭىلىق يارتىش تىپىدىكى كارخانالر ئاز.بۇئىشالر ئا

سە ىلىم كەتمىياخشىلنىشى مۇمكىن،چۈنكى نۇرغۇن كاركانىالر ئەنئەنىۋى سودىنى ئاساس قىلدۇ .بۇنىڭغا ئۇنچە كۆپ ب

 رەك.بىقىشى كى ادى بار ئادەم قىلىۋىردۇ،لىكىن ئۇيغۇر كارخانىللىرى ئىش ئۈنۈمىنى ياخشى ئويالپكىرەك.ئازراق ساۋ

،دىن 600-500بىرئادەم ئالدىغان مەمۇرى ئورۇنغا  ئۇيغۇرالردىكى ئىشسىزلىق ئەڭ يۇقرى چەككە يەتتىمىكى دەيمەن.

نەچچە 10بولۋاتىدۇ،نىمىش قىلساق بولدىكى،،،،گىچە ئادەم تىزىمغا ئالدۇرۋاتىدۇ،باشقا ئىمتىھانالرمۇشۇنداق 70-80

 bagdax, tarimoghli1 .يىل ئۇقۇپتۇق كەلسەك ئۆچرەت تۇرۇپ ئىمتان بىرىش

 

 

 ستىۋىن خاۋكىڭغا ياردەم قىلىۋاتقان يېڭى تېخنىكىالر

 

ش كەن ئوقۇرىشئاۋۇ بالىنىڭ خېتىدە دېيىلگەندەك ئالىي مەكتەپلىرىمىزدىكى ئايرىم ئوقۇغۇچىالرنىڭ تەستە ئې (62)

نە گە ئەخمىقاپۇرسىتىنى قەدىرلىمەسلىكى، ئۆگىنىش نەتىجىسىنىڭ تۆۋەن بولۇشىنى قانداقتا مائارىپقا ئارتىپ ئۆزى

ماقەتلىك، تەسەللى بېرىشى، ھەتتا ياخشى ئوقۇيدىغان، تىرىشچان ئوقۇغۇچىالرنى كەمسىتىشى ئۇچچىغان چىققان ھا

 -نماي غايەئوقۇماي، كەلگۈسى ئىستىقبال ھەققىدە ھېچقانداق ئويال نادانلىق، ئاڭقاۋلىق. ئالىي مەكتەپتە ياخشى

 ۇچىالر ئاگاھالرغا ئىسراپ قىلىۋاتقان ئوقۇغ« ئويۇن»نىشانسىز يۈرۈۋاتقان، ياشلىقى، ۋاقتى، زېھنىنى قانداقتۇ 

ىر كۈنى گېلىڭالرنى ەر بەدىلىگە تېپىپ سىلەرگە ئەۋەتىۋاتقان پۇللىرى ھامان بت -اناڭالرنىڭ قانئ -بولۇڭالركى، ئاتا

نى ىيەت سىلەرتېشىپ چىقىدۇ! بۇ جاھان شۇنداق ئادىلكى، مەكتەپتىن ئايرىلىپ جەمئىيەتتىكى چىققاندىن كېيىن جەمئ

ا سىڭالردسىڭىلالر ئې -ساپاسىز، بىلىمسىز، نادانالر قاتارىدا ھامان شالالپ تاشاليدۇ! ياخشى ئوقۇيدىغان ئېنى

رىشىش، ۆگىنىش، تىئئوقۇغۇچىالر ھامىنى ئاز ساندا، ئۇالر ئالىي مەكتەپتىن ئىبارەت  بولسۇنكى، ئاراڭالردىكى ھاماقەت

 ر!ۇپ تاشالڭالئىزدىنىش تۇپرىقىدا ئۈنگەن شۇم بۇيا. ھەممىڭالر بىر نىيەتكە كېلىپ شۇ نەچچە تال شۇم بۇيىنى يۇل

 

پۈتكۈل  ئەمما شەكلىدە.وقۇتۇش جۇڭگو مائارىپىدا ئاز بولمىغان مەسىلىلەر مەۋجۈت ، بولۇپمۇ قوش تىل ئ (63)

ىدىن اڭ ، كىچىكمەسىلىنىڭ ھەممىسى شۇنىڭدىلىمۇ ؟ ناتايىن ، ئەمەلىيەتتە ئوقۇغۇچىالرنىڭ بىر قىسمى ناھايىتى بوش

ىلمەيدۇ ھەم بىلىشىنى بالر يەۋاتقان نېنىنىڭ قەيەردىن كېلىۋاتقانلىقىنى  ‹‹ئالتۇن  ››باشالپ جاپا تارتىپ باقمىغان بۇ 

ل تكۈچى ئامىۇ . ئەمىلىيەتتە ئوقۇغۇچىنىڭ ئۆگىنىش پىسخىكىسىغا مەكتەپتىن باشقا ئەڭ چوڭ تەسىر كۆرسەخالىمايد

ىلەن بنىڭ مەكتەپ ئانا بولغۇچى-دەل ئائىلە ، بولۇپمۇ ئائىلىنىڭ مۇقىملىقى ، ئائىلىدىكى بەخت كۆرسەتكۈچى ۋە ئاتا

 بۇنداق روھى قسا ئوقۇغۇچىنىڭ روھى پۈتۈن بولمايدۇ ،بولغان زىچ ھەمكارلىقى دەپ قارايمەن . بۇالردىن چاتاق چى

 پۈچەكلەنگەن بىچارىنى خارۋارتتا چوڭ قىلسىڭىزمۇ ياخشى ئوقۇياالرمۇ ؟ 

 الىڭىزنىڭ سىنىپ مەسئولى ، بالىڭىز ...بئەسساالمۇ ئەلەيكۇم ، مەن  -

 مەكتەپتە باردۇ ؟  قولى ساقتۇ ؟-ھە ... ، باالمنىڭ پۇت -

 ، ب... مەكتەپتە بار ... -

 ھە بولۇپتۇ ئەمىسە ، خوش ! -

 توختاڭ ... ، ۋەي ... ۋەي ... ؟ -

... ... 
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 ) كەچۈرۈڭ ، سىز ئۇرغان تېلېفۇن ئۇالنمىدى ، سەل تۇرۇپ قايتا ئۇرۇڭ ! (

 . ھەمىشە غان ئىشالرمانا ، ماۋۇ دىئالوگنى كۆرگەنسىز ؟ ئۆز دادىسىنىڭ سىنىپ مەسئولىغا تېلېفۇن سۆزى ، بۇ راسىت بول

ا سىتىۋېن ەن . تېمىدمەكتەپتىن ، ئوقۇتقۇچىالردىن ئاغرىنماي بارلىق دوسالرنىڭ ئوبدان ئويلىنىپ كۆرىشىنى ئۈمىد قىلىم

ۇ يەرلەردە تېخىمۇ بتىلغا ئېلىنىپتۇ ، مېنىڭچە بارچە ئۇرتاق تىرىشساق بەلكىم  JPLخاۋكىڭ ، ئىنتىل شىركىتى ۋە ناسا 

قالغان  ىدىال قۇرۇلۇپتتا قۇرالىشىمىز مۇمكىن . بۇنداق ئورۇنالر ھەرگىزمۇ بىر كېچلەر بواللىشىمىز ، ھە ‹‹بىز  ››كۆپ 

ەمەس . ئەمەس ھەم بۇ ئورۇنالرنىڭ يادروسى بولمىش تېخنىك كىشىلىرىمۇ بىر كېچىدىال پەيدا بولۇپ قالغان ئ

ئورتاق  تۇتىشايلى ، ھەممىگە ئۇزۇن مەزگىل ئورتاق تىرىشچانلىق ۋە ھەمكارلىق الزىم . ھەممىمىز ئورتاق قول

 ››ىڭ ىللىتىمىزنمھەمكارلىشايلى ، زىچ جىپسىلىشايلى ، خۇددى شىۋىتسارىيە سائىتىنىڭ چىشلىق چاقلىرىدەك ، شۇندىال 

 bagdax, Pishamshan ھەرىكەتكە كېلىدۇ . ‹‹ئىستىرىلكىسى 

 

ە كەسپىدە خىمىي كەلدى. ئۇرسى خىزمەتداش بولۇپ ، شىنجاڭ ئۇنۋېرستتېتىنى يېڭى پۈتتۈرگەن بى بۇرۇن ماڭا (64)

 : راپ قويدۇمئوقۇغان ئىكەن. بىر كۈنى بىرنەچچە خىزمەتداشالر پاراڭلىشىپ ئولتۇرۇپ، مەن ئۇنىڭدىن مۇنداقال سو

 ماددىمۇ؟  نېفىت ئورگانىك ماددىمۇ ياكى ئانائورگانىك-

 ھېلىقى خىزمەتدىشىمىز بىردەم تۇرۇپ كېتىپ، شۇنداق جاۋاپ بەردى:

گەپ مەۋجۇت ئەمەس.  ڭ بۇ سوئالىڭىزنى پەقەتال چۈشەنمىدىم،چۈنكى بىزگە ئۆتكەن دەرسلەردە بۇنداقمەن سىزنى-

ۆتكەن ن. بىزگە ئبۇنى نېفىت كەسپىدە ئوقۇغانالردىن سورىسا بولىدىكەن. مەن بولسام ئانالىز خىمىيە كەسپىدە ئوقۇغا

 دەرسلەر نېفىت بىلەن مۇناسىۋەتسىز!

 مەن دىدىم:

سەنئەت -نجى قېتىم گۈزەلبۇ سوئال مېنىڭ ئوقۇغان كەسپىم بىلەن يېقىن ئوخشايدۇ،چۈنكى مەن تۇئۇنداق بولسا -

 كەسپىدە ئوقۇغان!

 

 قوياي: بىلگەنلىرىمنىڭ ئىنتايىن  چولتا ئىكەنلىگىگە باقماي نېفىت ھەققىدە كىچىككىنە بىلگىنىمنى سۆزلەپ

رگانىك ماددا ر نېفىت ئوئالىمالر تېخىغىچە ئايرىيالماپتۇ. ئەگە نېفىتنىڭ ئورگانىك ياكى ئانائورگانىك ماددا ئىكەنلىكىنى

اپىسى زمەك ئۇنىڭ بولسا، ئۇ قەدىمقى جانلىقالر چىرىندىلىرىنىڭ يەر پوستىغا چۆكىشىدىن ھاسىل بولغان بولىدىكەن، دى

ڭ نسانالرنىپ، ئىچەكلىك دىگەن گەپ. ئەگەر ئانائورگانىك ماددا بولسا، ئۇنىڭ زاپاس مىقتارى ئىنتايىن كۆپ بولۇ

 bagdax, Nayip قېزىشىغا يېتىپ ئاشىدۇ دىگەن گەپ بولىدىكەن. 

 

كۈنى ئۈرۈمچىدىن ئۆيگە كېيىۋېتىپ پويىزدا بىر بالىنىڭ بىر كىتاپنىڭ مەلۇم بېتىنى پەقەت -2ئاينىڭ -6بۇ يىل  (65)

بىر مۇنچە سىزىۋالغان يېرى باركەن ،  ئۆرۈمەي كۆرۈۋاتقانلىقى كۆزۈمگە چېلىقىپ قالدى ، قىزىقىپ قېلىپ بېرىپ قارىسام

يادالۋاتقاندەك كۆرۈندى ، باشتىكى ئىككى قۇرنى ئوقۇپ باقسام كېمبىرىي دەۋرىنىڭ زامان دائىرىسى ۋە ئۇ دەۋىردىكى 

ئاساسلىق ۋە مۇھىمراق تۈرلەرنىڭ قىسقىچە چۈشەندۈرۈلۈشى ئىكەن ، ئۇ ئېنىقكى گېئولوگىيە توغرىسىدىكى كىتاپ ئىدى 

دەۋرىدىكى شۇ توغرىلىق  12شۇنداقال مەزمۇن بولسا مەن ئاشكارا ھايات ئىئونىنىڭ تۆتىنچى دەۋىرگىچە بولغان  ، ئەگەر

مەزمۇنالرنى شۇنىڭغا سۆزلەپ بەرگۈچىلىكىم بار ئىدى ، گېئولوگىيە توغرىسىدا پاراڭلىشىپ باقاي دەپ گەپ باشلىسام ئۇ 

ە گېئولوگىيە توغرىلىق كىتاپ كۆرۈپ باقمىغان ، ئەمما قىزىقىپ رەت قىلىش پوزىتسىيىسىنى بىلدۈردى ، مەن ئۆمرۈمد

قېلىپ ئۆزۈم توردىن ئىزدەپ يۈرۈپ بىلىۋالغان ، ئۇ بالىنىڭ يادالۋاتقىنى ئەمەلىيەتتە گېئولوگىيەدىكى ئەڭ ئاددىي ۋە ئەڭ 

ۇ ئاددىي ئۇقۇمالرنى يادالپ ئاساسىي ئۇقۇم ئىدى ، گېئولوگىيە ئوقۇيدىغان بىر ئوقۇغۇچى ئالتىنچى ئايغا كەلگەندە مۇش
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يۈرسە ، باشقا ئارتۇق گەپ قىلىش مۇمكىن ئەمەس ، ئەگەر ئۇ گېئولوگىيە ئوقۇماي فىزىكا ئوقۇغان بولسا ، ئوخخو ، 

 bagdax, Algol1991 تەسەۋۋۇر قىلىش تەس جۇمۇ !  مانا بۇ بەزى ئوقۇغۇچىالردىكى ئەمەلىيەت ! 

 

ە ئۈنۈمى ىلك ،مەسئۇلىيەتچان ئۇستازالرنىڭ تەربىيەسىدە تەربىيەلەنسمىنڭچە بالىالر سەۋىيەلىك،تەجىرب (66)

 bagdax, zar2ئاالھىدە پەرىقلىق بۇلىدىكەن،باللىرىمنىڭ ئۇقۇشىغا قاراپ شۇنداق ھېس قىلدىم، 

 

وغرا ت م. ياشالرغايەنىال ياشالردا ئويغۇنۇش ۋە ئىزدىنىش زور بولماقتىكەن. قېرىالردىن ھازىرچە ئۈمۈد كۈتمىدى (67)

 قابىلىيەت يول كۆرسىتىپ بېرىش مەسئۇلىيىتى قېرىالردا بولىشى مۇمكىن ئەگەر شۇنداق قابىلىيەت بولسا. ئۇنداق

رنىڭ ەتەندىكىلەۋبولمىسا قېرىالرنىڭ ياشالرنىڭ كاللىسىنى پېقىرتىدىغانغا ھەققى يوق. ۋەتەندىن كەلگەن شۇ خەتتىن 

ن اقتى ئۆتكەۋى ھېس قىلىشىدىن ئىبارەت. چەتئەلچىلىك ئاستا ئاستا ھەقىقەتنى ۋەتەن مۇھىتىدا ئىزدەش كېرەكلىكىن

 نەرسىگە ئايلىنىدۇ. كەلگۈسى ھامان ئۆزىنىڭ روھىنى يوقاتمىغان كىشىلەرگە مەنسۇپ.

bagdax, qurbanbek 

 

 

 تېز كىتاب ئوقۇش ماھارىتى ھەققىدە

 

 رەھمەت! ياخشى تېمىكەن. (68)

سىگە دۇچ ۈنۈش مەسلىيۋاتقان بىر دەۋردە بىز ئۆزلىكسىز ئۆگۈنۈش ،ئۆمۈرۋايەت ئۆگھازىرقى بىلىم پارتالش ھالىتىدە كۆپى

انداق كەتكەن .ق كەلدۇق.كىتاپالر،ئۆگۈندىغان ماتىريالالر بىزنىڭ ئۆگۈنۈش ئىمكانىيىتىمىزدىن زور دەرىجىدە ھالقىپ

 قىلىىش كېرەك؟بۇنىڭدا تېز ئوقۇش بىر تۈرلىك ئۈنۈمۈك ئۇسۇلدۇر.

 bagdax, 15kun يدىلىق تېمىكەن.يەنە بىر قېتىم رەھمەت.بۇ تېما بەك پا

 

اب مۇھىم ،كىت مىنىڭچە كىتابنى تىز ئۇقۇپ كۆپ كىتاب ئۇقۇغانغا قارىغاندا ،كىتابنى ئۈنۈملۈك ئۇقۇش تىخىمۇ (69)

ى تىكۇ كىتابئۇقۇشتىكى مەقسەت كىتابتىن ئۆزىگە كىرەكلىك بىلىم ،ئۇچۇرغا ئىرىشىش ئۈچۈنال ئەمەس بەلكى يەنە ش

ق ،يىزىقچىلىسۆز پاساھىتىدىن ھۇزۇرلىنىش ،سۆز پاساھىتىنى ئۆگىنش،ئۇنى كۈندىلىك تۇرمۇش ،ئىشلەپچىقىرىش،نۇتۇق

ابتىكى سۆز ەك بىز كىتئىشلىرىغا قۇللىنىش ئۈچۈنمۇ ئۇقۇيمىز، مۇشۇ مەنىدىن ئىلىپ ئىيتىقاندا كىتابنى بەك تىز ئۇقۇۋەتس

 yaramlik .انال گەپپاساھىتىدىن زۇق ئااللماسلىقىمىز تۇرغ

 

 ېيتىمەن.ئا تەشەككۈر ئاۋۋال، ئەركىنكامنىڭ پايدىلىنىش قىممىتىگە ئىگە يەنە بىر ئەھمىيەتلىك تېما يوللىغانلىقىغ (70)

وقۇش ئئەمدى ئۆزەمنىڭ ئاددىي كۆز قارىشىنى بايان قىالي: كىتاب ئوقۇشتا ئەڭ مۇھىمى چۈشىنىپ ئوقۇشتۇر، 

ددى ھە»ۋەتكەن ڭ زۆرۈرىيىتى يوق، ۋاقىت تېجەش ئۈچۈن؟ ئادەتتە ئۆزىمىز ئىسراپ قىلىسۈرئىتىنى قەستەن تېزلىتىشنى

قانداق،  ۋاقىت بىلىن ھېساپالشماي كىتاب كۆرىدىغان ۋاقىتنى تېجەيمىز دېسەك سەل ئەخمىقانىلىقمۇ« ھېساپسىز

 bagdax, Wahyu مېنىڭچە تېز ياكى ئاستا ئوقۇشنى ھەر بىر ئادەم ئۆزى تاللىۋالسۇن. 

 

  قولاليمەن.نىڭ پىكىرىنى مەنمۇ  Wahyuمۇنبەردىشىمىز  (71)

كىتاب ئوقۇشتا ، كىتاب ئوقۇش سۈرئىتىمىزگە قارىغاندا ، ئىچىدىكى مەزمۇنالرنى ئالدىرىماي ھەزىم قىلىپ ، چۈشۈنۈپ 
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بىرلەشتۇرۈپ ، ئوقۇشىمىز ۋە زۆرۈرىيەت تېپىلغاندا ، كىتابتىكى مەزمۇنالر بىلەن ئۆزىمىزنىڭ تەسەۋۋۇر كۈچىمىزنى 

ئويلىيالىشىمىزغا سەل قارىساق تېخىمۇ بولـمايدۇ . ئۇالر ئۈچۈن ، بىزنىڭ تەسەۋۋۇر كۈچىمىز ھەم ئەستە ساقالش 

 bagdax, Yillarsiri قابىلىيتىمىزنىڭ يۇقۇرى بولۇشى ، بەكمۇ مۇھىمدۇر . 

 

 

 ئالىي مەكتەپ تالالشتا كەسىپ مۇھىممۇ ياكى مەكتەپمۇ؟

 

قىش كېرەك كېيىنكى مائاشىغا قاراپ كەسىپ تاللىماسلىق كېرەك،ئەڭ مۇھىمى يۈرەكنى تۇتۇپ بې پۇلغا قاراپ (72)

ى ققان كەسپن،بۇنىڭدىن كېيىنكى ھاياتىمدا نىمىش قىسام ئۆزەمدىن رازى بولىمەن دەپ ،،،،،، ئۆزى خالىغان قىززى

 ىشنى تېخىمۇئىۋالغۇچى  قىالاليدىغان قىالممىغان ئىشقا ئېس ئىش. ئۆزىئوقۇۋېلىشمۇ ئىنتايىن چوڭ بەخىتلىك بىر 

 bagdax, yuksalbeg  .ياخىشى قىلىش مىڭ ئەۋزەل ئىش  

 

 قۇرلۇشىدىكى نوقتۇلۇق ئۇۋېرسىتنى پۈتتۈرۈش ئالدىدا تۇرۋاتىمەن. 211مەن ئىچكىردىكى    (73)

ىدا ھېس الش جەريانشۇڭا مەنمۇ ئازىراق ئۆزەمنىڭ نەچچە يىللىق ئوقۇش ۋە خىزمەتكە چىقىش ئالدىدا كەسىپ تال

 قىلغانلىرىمغا بىرلەشتۈرۈپ سۆزلەپ باقاي:

 ۈمىد قىلىمەن.قۇرلۇشىدىكى نوقتۇلۇق ئۇنۋېرىستالرغا ئۈتۈشىنى ئ 211ئەڭ ئاۋۋال تۇلۇق ئوتتۇرىدا ياخشى ئوقۇپ،  

بۇلۇپ خىزمەت تاپقان چاغدا ھېچكىم سىزنىڭ قايسى مەكتەپتە  مىنىڭچە،مەكتەپلەر ئاساسەن ئوخشاش،  

 قۇغىنىڭىزغا قارىمايدۇ،ئەكسىچە،سىزنىڭ قايسى كەسىپتە ئوقۇغانلىقىڭىزغا قارايدۇ.ئو

ۇغان ەكتەپتە ئوقسىز ھەر قانچە ئىسىل ئالىي م مەمۇرلۇق ئىمتىھان ۋە باشقا خىزمەت ئىمتىھانالردىمۇ ھەم شۇنداق.  

 ىگەن گەپ.دنغا قاتنىشالمايسىز بىلەن،كەسپىڭىز نۆۋەتتىكى خىزمەتچى ئېلىش كەسىپ دائىرىسىدە بولمىسا ئىمتىھا

كە ەگەر كەسىپكەسىپ تاللىغاندا،ئەڭ ئالدى بىلەن ئۆزى ياقتۇردىغان كەسىپنى تاللىغان ياخشى دەپ ئوياليمەن ،ئ  

ىچكىردىكى ئبۇلۇپمۇ  كىيىن كەسىپ ئۆزگەرتىشمۇ يوق گەپ، كەسپى دەرسالرنى ئۆگىنىش خوشياقمايدۇ، قىزىقمىسىڭىز،

ەر .... ئىت كەسىپلھازىرقى بازارلىق كەسىپلەر مىنىڭچە ئىقتىسادقا ئائىت كەسىپلەر،قانۇنغا ئا  ئالىي مەكتەپلەردە .

 bagdax, turantikin بۇلۇپمۇ مالىيە بوغالتىلىق دىگەندەك. 
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